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Úvod 

Postavení a činnost České advokátní komory, takové je téma mé diplomové práce, 

která je nejen povinností nutnou k úspěšnému dokončení studia, ale především se pro mě 

její psaní stalo zdrojem poznání, nápadů a inspirace. Téma jsem si vybrala s ohledem na 

jeho opomíjenost navzdory velké zajímavosti. Odborná literatura se profesním komorám 

věnuje spíše méně než více, a navíc se často jedná o literaturu vzniklou v polovině 90. let, 

která je z dnešního pohledu neaktuální a nemůže již reflektovat současnou situaci. Ve své 

práci si kladu za cíl popsat současnou strukturu, fungování a činnost České advokátní 

komory (déle jen „komora“ nebo „ČAK“). Podrobněji se zaměřuji na dvě aktuální a z mého 

pohledu poměrně kontroverzní témata. Jedná se za prvé o soudobé fungování sněmu ČAK 

jakožto nejvyššího orgánu komory a za druhé o dopad etického kodexu na soukromý život 

advokátů a advokátních koncipientů. Mým cílem je popsat podstatu těchto problematik, 

zaujmout k nim stanovisko a případně navrhnout jiné řešení.  

Diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol, přičemž v první kapitole stručně 

charakterizuji podstatu samosprávy, a to skrze její definování a zařazení do systému veřejné 

správy, dále vymezuji její typy a detailněji se zabývám samosprávou profesní, která je 

určující pro profesní komory včetně samotné ČAK.  

Ve druhé kapitole se věnuji historickému původu a vývoji advokátní samosprávy 

v Čechách; ta má svou tradici již od 19. století a její vývoj byl relativně strastiplný, 

zejména s ohledem na totalitní období našich dějin, kdy se samosprávné organizace netěšily 

oblibě politického režimu a byla zde vyvíjena intenzivní snaha o likvidaci jejich 

samostatnosti a vlivu. Kapitolu věnující se historii advokátní samosprávy jsem zařadila do 

práce zejména proto, že věřím, že historické pozadí při popisování jakéhokoliv jevu dává 

příležitost pochopit lépe souvislosti a současný stav.  

Podstatou třetí kapitoly je popsání současné struktury komory a pravomocí jejích 

jednotlivých orgánů. Do této kapitoly jsem zařadila otázku aktuální (ne)akceschopnosti a 

(ne)reprezentativnosti sněmu komory jakožto jejího nejvyššího orgánu. Součástí této 

kapitoly je analýza statistických údajů potřebných pro zodpovězení výše nastíněné otázky a 

návrh alternativního uspořádání ČAK. 
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Ve čtvrté kapitole přibližuji financování a činnost ČAK a zaměřuji se na etický 

kodex jako na jeden z nejzajímavějších stavovských předpisů. Etický kodex má významný 

dopad nejen na profesní život advokátů, ale taktéž jejich soukromý život, což lze do jisté 

míry považovat za kontroverzní a tedy vhodné k polemice.  

V poslední páté kapitole velmi stručně nastiňuji organizační podobu advokátních 

komor v zahraničí; konkrétně na Slovensku, v Německu a Rakousku. Tyto země jsem 

vybrala proto, že jsou nám blízké z právního, geografického i kulturního hlediska, a tak 

považuji za zajímavé podívat na jejich systém advokátní samosprávy a srovnat ho s naším. 

Smysl této diplomové práce spatřuji v komplexním popsání konkrétní profesní 

samosprávné organizace v uceleném textu, který bude reflektovat nejen status quo, ale 

pokusí se upozornit i na aktuální a zajímavé otázky. 

 

Text práce je doplněn přílohami, které se nacházejí na jejím konci. 
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1. ČAK jako samosprávná stavovská organizace 

„Komora je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů.“ Takto definuje 

ČAK § 40 odst. 2) ZA. Pro úvod do problematiky postavení a činnosti ČAK, která je 

stěžejní pro tuto práci, považuji za vhodné stručně postihnout téma samosprávy jako 

takové, zejména samosprávy profesní. V této kapitole vymezím pojem profesní 

samosprávy, a to jak skrze vhodnou definici a popsání podstaty profesní samosprávy, tak 

skrze její systematické zařazení v oblasti veřejné správy. Pro vymezení profesní 

samosprávy je nutné nejprve alespoň stručně charakterizovat jí nadřazený pojem veřejné 

správy.   

 

1.1 Veřejná správa 

V  literatuře najdeme mnoho snah o definici veřejné správy, avšak jak se autoři 

různých odborných publikací shodují
1
, veřejnou správu lze pozitivně jen těžko vymezit, 

neboť jde o pojem velmi komplexní, zahrnující celou řadu různých institutů, které by bylo 

velmi obtížné subsumovat pod jednu všeobsahující definici. Proto bývá veřejná správa 

často vymezována negativním neboli tzv. substraktivním
2
 způsobem. Tento způsob 

vymezení vychází z dělby stání moci na moc zákonodárnou, soudní a výkonnou. Veřejná 

správa je pak chápána jako činnost, která není ani soudnictvím ani zákonodárstvím.
3
   

 

1.2 Základní rozčlenění veřejné správy 

Veřejnou správu členíme na tři oblasti: státní správu, samosprávu a zbytkovou 

ostatní veřejnou správu, přičemž dělícím kritériem je to, kdo je nositelem veřejné moci 

                                                 
1
 Např. HENDRYCH, D. Správní právo, s. 6. nebo SLÁDEČEK, V., Obecné správní právo, s. 22. 

2
 Odčítacím. KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov, s. 748. 

3
 HENDRYCH, D. Správní právo, s. 6. 
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uplatňované v rámci veřejné správy.
4
 Dále nás v této práci bude zajímat jen jedna z částí 

veřejné správy, a to samospráva, zejména profesní.  

 

1.3 Samospráva 

Samospráva je ta oblast veřejné správy, kde nositelem veřejné moci uplatňované 

v rámci výkonu veřejné správy je subjekt odlišný od státu. Tím subjektem je vždy nějaké 

společenství lidí, resp. veřejnoprávní korporace.
5
 Samospráva je vymezována velkým 

množstvím definic. Jejich množství je pravděpodobně způsobeno mimo jiné i tím, že sama 

samospráva se dělí do několika kategorií
6
 a každá z definic akcentuje různé složky 

samosprávy.  Za vhodnou, ačkoliv již starší, definici samosprávy lze považovat například 

definici J. Pošváře, který tvrdí, že: „samospráva je decentralizovaná veřejná správa, která 

obsahově vykonává vlastní úkoly, jež jsou odlišné od úkolů státní správy.“ 
7
 Z definic 

současných autorů si dovolím uvést M. Kopeckého, který samosprávu charakterizuje jako 

„ústavou a zákony stanovený okruh úkolů veřejné správy, jejichž vykonávání vlastní 

jménem je svěřeno samosprávné korporaci odlišné od státu. Nositel samosprávy není při 

jejím výkonu podřízen orgánům státu, státu přísluší pouze právní dozor nad jednáním 

samosprávných korporací“ 
8
, P. Průchu, podle kterého „samospráva je veřejnou správou 

uskutečňovanou jinými veřejnoprávními subjekty než státem. Jedná se o subjekty 

korporativního charakteru, označované jako veřejnoprávní korporace“ 
9
 a P. Zářeckého, 

který samosprávu definuje jako „samostatnou, nezávislou správu vlastních  

záležitostí“ 
10

. Za pozornost stojí jistě i pohled Ústavního soudu ČR na samosprávu, který ji 

v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/93 definuje takto: „Na samosprávu nutno hledět jako na 

demokratickou organizační formu péče 'o vlastní záležitosti' dotčených skupin občanů, 

nezávislou a pod státním dohledem.“ Z uvedených definic a odborné literatury tedy 

                                                 
4
 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 21. 

5
 ZÁŘECKÝ, P. O Samosprávě. Správní právo, s. 321. 

6
 Viz oddíl 1.3.1. 

7
 POŠVÁŘ, J. Obecné pojmy správního práva, s. 53. 

8
 HENDRYCH, D. Správní právo, s. 141.                                                                                                                  

9
 PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část, s. 64. 

10
 ZÁŘECKÝ, P. O Samosprávě. Správní právo, s. 321. 
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vyplývá, že samospráva je projevem decentralizace státní moci. Určitá pravomoc státu je 

přenesena na jiný subjekt relativně na státu nezávislý, který své záležitosti spravuje 

samostatně prostřednictvím vlastních orgánů, přičemž stát na tento subjekt dohlíží. 

Samospráva a právo na její výkon jsou chápány jako součást demokratického právního 

státu, přičemž někdy bývá chápána jako „čtvrtá moc“ ve státě, která zajišťuje decentralizaci 

státní moci a pomáhá zachovávat společenskou rovnováhu.
 11

 

Zářecký uvádí, že samosprávu je nutné chápat jako multidimenzionální fenomén, 

který má své aspekty právní, politické, ekonomické, sociologické, sociálně psychologické a 

organizačně institucionální. Právní aspekt spočívá ve formě jejího zakotvení, a tedy 

vyjadřuje postoj státu k přenosu pravomocí. Zde je pro Českou republiku patrná akcentace 

územní samosprávy, kdy právo na její výkon je zakotveno v čl. 8 Ústavy ČR, kdežto právo 

na jinou než územní samosprávu Ústava ČR nezmiňuje. Samospráva neúzemní má tedy 

právní základ na úrovni zákonů, nikoliv na úrovni ústavního pořádku.
12

 Ústavní oporu pro 

neúzemní samosprávu bychom mohli snad dovozovat z preambule LZPS, která odkazuje na 

samosprávnou tradici našich zemí.
13

 Politický aspekt chápeme především jako aspekt 

mocenský, kdy prostřednictvím samosprávy vykonává samosprávné společenství svou 

moc. Ekonomický aspekt v sobě zahrnuje tvorbu, obnovu a čerpání zdrojů, přičemž 

můžeme říct, že ekonomická soběstačnost, na které mají samosprávná společenství zájem, 

je úzce spjata s politickým vlivem takových samosprávných organizací. Sociologický 

aspekt samosprávy je určen tím, že samosprávnou organizaci vždy tvoří společenství lidí, 

určitá sociální skupina, která vytváří sociální vztahy uvnitř i vně.  Na sociálně 

psychologický aspekt můžeme nahlížet buď skrze jednotlivce, který se identifikuje se 

samosprávným společenstvím a dochází k tak pocitu jeho sounáležitosti s ostatními členy, 

což podporuje integritu takového společenství, nebo skrze samosprávné společenství jako 

celek, které se snaží vytvořit povědomí o své existenci ve společnosti. Poslední 

organizačně institucionální aspekt pak vyjadřuje strukturaci a uspořádání jednotlivých 

aspektů.
14

  

                                                 
11

 KOUDELKA, Z. Normotvorba advokátní komory. Bulletin advokacie, s. 8. 
12

 ZÁŘECKÝ, P. O Samosprávě. Správní právo, s. 322 – 323. 
13

 KOUDELKA, Z. Samospráva, s. 341. 
14

 ZÁŘECKÝ, P. O Samosprávě. Správní právo, s. 322 – 323. 
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Samospráva je vykonávána prostřednictvím veřejnoprávních korporací, které lze 

dle právní teorie považovat za nejvýznamnější formu právnické osoby veřejného práva
15

 

zřízených přímo zákonem. Jedná se o člensky organizované subjekty veřejného správy, 

kterým byla svěřena moc plnit určité úkoly.  Tyto mají právní subjektivitu a je jim dána 

možnost regulovat své fungování a chování podrobených subjektů vlastními předpisy.

 Veřejnoprávní korporace můžeme rozdělit podle jejich základu do tří kategorií, a to 

na územní, osobní a věcné. Typickým příkladem územní veřejnoprávní korporace je obec, 

kdy členství v ní je založeno na příslušnosti jejích členů k určitému území. Příkladem 

osobní veřejnoprávní korporace jsou profesní komory, pro které je určující příslušnost 

k určitému povolání; ty budou blíže charakterizovány dále. Věcné veřejnoprávní korporace 

jsou charakterizovány vlastnictvím určité věci nebo obstaráváním společných záležitostí, 

příkladem takové korporace může být svazek obcí.
16

 

 

1.3.1 Členění samosprávy 

Největší pozornost je v rámci samosprávy věnována samosprávě územní. Ta je také 

jediným typem samosprávy, u níž je právo na její výkon zakotveno v Ústavě ČR.
17

 

Literaturou dále uváděná je samospráva profesní popř. samospráva zájmová.  Tyto dva 

pojmy bývají celkem promiskuitně zaměňovány. Někteří teoretici však označují zájmovou 

samosprávu jako pojem širší, neboť pod sebe kromě samosprávy vykonávané 

prostřednictvím profesních komor (resp. samosprávy profesní) zahrnuje také samosprávu 

vysokoškolskou.
18

 Z tohoto důvodu považuje Z. Koudelka za nejvhodnější zastřešující 

termín samospráva neúzemní.
19

 Já tedy budu s ohledem na téma práce dále charakterizovat 

pouze profesní samosprávu. Literatura obvykle rozeznává ještě „zbytkový“ typ samosprávy 

označovaný jako ostatní samospráva, pod který můžeme zahrnout všechny druhy 

samosprávy, které z jakéhokoliv důvodu nelze podřadit pod výše uvedené konkrétní typy. 

Lze tedy shrnout, že samosprávu můžeme rozdělit na územní samosprávu, zájmovou 

                                                 
15

 Např. BERAN, K. Veřejnoprávní korporace. In Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám., s. 29. 
16

 HENDRYCH, D. Správní právo, s. 101 - 103. 
17

 Čl. 8 Ústavy ČR stanoví: „Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků“.  
18

 KOUDELKA, Z. Samospráva, s. 339. 
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samosprávu, která se skládá z profesní a vysokoškolské samosprávy, a ostatní samosprávu.

  Pro úplnost považuji za vhodné upozornit na to, že ne všechna existující 

samospráva je samosprávou veřejnou, vedle samosprávy veřejné rozeznáváme  

i samosprávu soukromou, stejně jako vedle veřejné správy existuje správa soukromá.  

Předmětem zájmu veřejného práva je však pouze samospráva veřejná, protože samosprávné 

subjekty nesou a vykonávají veřejnou moc.  

 

1.3.2 Profesní samospráva 

Pro profesní samosprávu lze použít obecné definice popisující samosprávu, je však 

vhodné poukázat na určité typické aspekty, které ji jakožto podkategorii samosprávy blíže 

charakterizují.  

Jak bylo uvedeno v předchozím oddílu, i profesní samospráva je vykonávána 

prostřednictvím veřejnoprávních korporací. V případě profesní samosprávy jsou však 

veřejnoprávní korporace založeny na členství podle osobního, nikoli územního hlediska, 

tedy pro členství je určující příslušnost jedince k určitému povolání. V těchto osobních 

veřejnoprávních korporacích se zpravidla organizují povolání v jistém slova smyslu 

tradiční a vysoce odborná; jde o povolání advokáta, notáře, exekutora, lékaře, daňového 

zástupce či patentového zástupce atd.       

 Osobní veřejnoprávní korporace jsou charakterizovány určitými znaky, z nichž 

některé jsou společné všem veřejnoprávním korporacím, některé jsou typické pouze pro 

kategorii osobních veřejnoprávních korporací. Osobní veřejnoprávní korporace vznikají za 

účelem správy vlastních záležitostí, vznikají na základě zákona, popřípadě aktem na 

základě zákona, mají svůj vlastní majetek a hospodaření, přičemž jejich majetek je 

obohacován zejména výběrem příspěvků od členů korporace.
20

 
21

 Dalším z 

charakteristických znaků osobních veřejnoprávních korporací v případě profesní 

                                                                                                                                                     
19

 KOUDELKA, Z. Profesní samospráva. Právní rádce, s. 44. 
20

 Zde je patrný rozdíl od územních veřejnoprávních korporací- obcí, jejichž majetek je obohacován zejména 

daňovými a dotačními příjmy. Přesto že i obce vybírají od svých členů tzv. místní poplatky, které jsou 

částečně podobné členským příspěvkům v případě osobních veřejnoprávních korporací, tento příjem je 

z hlediska rozpočtu obce zanedbatelný.  
21

 KOUDELKA, Z. Samospráva, s. 340. 
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samosprávy je určitá exkluzivita spojená s členstvím. To předpokládá určité přísnější 

podmínky vstupu
22

 pro toho, kdo o členství žádá, a naplnění určitých podmínek 

stanovených zákonem. Těmito podmínkami může být dosažení určitého vzdělání, 

absolvování odborné praxe či vykonání zkoušek.
23

 Osobní veřejnoprávní korporace 

vykonávající profesní samosprávu obvykle dohlíží na kvalitu výkonu určité profese, a proto 

je zpravidla zákonem předepsáno povinné členství v té které profesní samosprávné 

organizaci.
24

 
25

 Pokud by tomu tak nebylo, byl by dozor neúčelný a pravděpodobně 

rozdrobený mezi profesní samosprávné organizace (komory) a stát. V. Sládeček dále 

upozorňuje na to, že nucené členství nelze chápat jako omezení svobody podnikání, které 

by bylo v rozporu s ústavním pořádkem, naopak koncepce nuceného členství je podle něj 

v souladu s čl. 26 odst. 2) LZPS.
26

         

 K povaze veřejnoprávních profesních korporací resp. profesních komor  

a povinnému členství v nich se vyslovil v několika judikátech i Ústavní soud ČR. V nálezu 

sp. zn. I. ÚS 181/01, který se týkal disciplinární pravomoci Komory veterinárních lékařů 

ČR, profesní komory obecně charakterizoval takto: „komory jsou právnickými osobami 

veřejného práva, zřizované zákonem, vybavené oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy 

pro komoru a její členy, kteří se jim musí s ohledem na povinné členství podřídit. Komora 

tak nad těmito členy - příslušníky určitého profesního stavu - vykonává určitá mocenská 

oprávnění, mezi něž typicky patří právě kárná pravomoc.“ Na podporu výkonu profesní 

samosprávy v tomtéž nálezu Ústavní soud ČR uvedl, že: „samotná existence jakékoli 

samosprávy z principu omezuje státní byrokracii, umožňuje lidem starat se bezprostředně o 

věci, které se jich přímo dotýkají, a tím přispívá k větší svobodě a samostatnosti jednotlivce. 

Proto i profesní samospráva je demokratickým právním státem podporována.“ Z tohoto 

nálezu taktéž vyplynulo, že i Ústavní soud ČR chápe povinné členství v profesních 

                                                 
22

 Naproti tomu členství v územní korporaci vzniká „pouhým“ přihlášením k pobytu nebo na základě jiné 

právní skutečnosti. Viz § 10 zákona o evidenci obyvatel.  
23

 Viz § 5 odst. 1) písm. b), c) ZA.  
24

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 334. 
25

 Viz např. § 4 ZA, § 29 odst. 4) notářského řádu, §109 odst. 2) exekučního řádu. 
26

SLÁDEČEK, V. Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám: O (neúzemní) samosprávě, 

s. 537. 
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komorách jako žádoucí, neboť existuje silný veřejný zájem na řádném výkonu profesí, 

který tyto komory zajišťují.  

Je patrné, že Ústavní soud ČR se při definování znaků profesních komor nerozchází 

s doktrinální definicí, naopak v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 40/06 se jí přímo dovolává a jako 

znaky veřejnoprávních korporací profesní samosprávy resp. komor uvedl tyto: 1/ jsou 

zřizovány zákonem, 2/ jsou pověřovány výkonem veřejné moci vůči určité skupině obyvatel, 

3/ mají právní subjektivitu, 4/ mají personální základ (zvláštní důvod členství), 5/ jsou 

hospodářsky a rozpočtově na státu nezávislé, 6/ nesou odpovědnost za své jednání, 7/ 

jednají nejen ve svém zájmu, nýbrž i zájmu veřejném nebo obecném, 8/ stát nad nimi a 

jejich činností vykonává dozor, 9/ lze se bránit proti jejich autoritativním rozhodnutím před 

soudem.
27

           

 Pro úplnost považuji za vhodné uvést, že kromě ČAK, jejíž činnost a působení bude 

nadále tématem této práce, působí v ČR v současné době jedenáct profesních komor 

s povinným členstvím. Jsou jimi např. Exekutorská komora ČR, Notářská komora ČR, 

Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Česká lékařská komora a další. 

Vedle komor s povinným členstvím působí v ČR také komory s nepovinným členstvím, 

Agrární komora ČR a Hospodářská komora ČR. Tyto mají však poněkud odlišný charakter. 

Byť jsou také zřízeny zákonem jako právnické osoby, členství v nich není podmínkou pro 

výkon určitého povolání a také tyto komory nemají veřejnomocenská oprávnění vůči svým 

členům.
28

 Svou podstatou se spíše podobají spolkům podle NOZ. 

  

                                                 
27

 V tomto nálezu Ústavní soud ČR cituje publikaci FILIP, J. Ústavní právo České republiky. 1, Základní 

pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: Masarykova univerzita, nakl. Doplněk, 2003, s. 501.  
28

 KOUDELKA, Z. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie, s. 15 – 16. 
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2. Historický exkurz do advokátní samosprávy v Čechách 

 

2.1 Vznik advokátní samosprávy  

Původ profesních komor nalezneme ve středověku, konkrétně v ceších, které 

sloužily jako profesní sdružení řemeslníků, prostřednictvím kterých hájili řemeslníci svá 

práva a zájmy. Evropské kořeny profesní samosprávy advokátů nalézáme ve středověké 

Francii, konkrétně u Bratrstva sv. Mikuláše, které sdružovalo advokáty a prokurátory.
29

 

30
Advokáti na českém území, ve středověku podle své funkce označováni jako řečníci, 

poručníci či plnomocníci, však žádnou samosprávnou organizaci neměli, a tak jejich 

profese plně podléhala státní moci. Ačkoliv existovaly různé a s postupem času stále 

četnější normy pro výkon advokacie, se samosprávou advokátské profese v českých zemích 

se setkáváme až od 19. století.
31

 

 

2.2 Moderní advokátní komory 

Období 19. století lze charakterizovat jako období plné velkých politických změn 

v celé habsburské monarchii a tyto změny se nevyhnuly ani poli advokacie. Došlo postupně 

k proměně úřednického pojetí advokacie na liberální a samosprávně silnou advokacii. 

V první polovině 19. století se advokáti hojně sdružovali ve sboru doktorů práv, který 

můžeme považovat za předchůdce opravdových advokátních komor.
32

 
33

 Ty vznikly 

v českých zemích v roce 1849 v důsledku schválení provizorního advokátního řádu 

císařským nařízením ze dne 16. srpna 1849. Tento lze považovat za zásadní právě z toho 

důvodu, že přiznal alespoň omezenou míru samosprávy advokátním komorám, byť 

                                                 
29

 V dějinách bylo povolání advokáta pojímáno různě. Latinské prameny z 13. století hovoří o advokátech a 

prokurátorech, přičemž advokát – řečník je chápán jako právní poradce a mluvčí strany u soudu, prokurátor - 

poručník je plnomocným zástupcem strany a jednal za ni u soudu jejím jménem.  
30

 BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách na Moravě a ve Slezsku, s. 20. 
31

 BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách na Moravě a ve Slezsku, s. 60-88. 
32

 Advokáti zůstávali v úzkém spojení s univerzitou a sdružovali se tedy i s jinými doktory práv než jen 

advokáty.   
33

 BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách na Moravě a ve Slezsku, s. 75. 
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navazoval na právní úpravu doby předrevoluční a neobsahoval obecnou derogační klauzuli 

pro starší předpisy. Došlo tak k vytvoření Advokátní komory v království Českém, 

Moravské advokátní komory a Slezské advokátní komory, o jejich činnosti lze však 

dohledat jen zcela minimální množství informací. Provizorní advokátní řád byl nakonec 

provizoriem dvacetiletým a nahradil jej až advokátský řád z roku 1868, publikovaný jako 

zákon č. 96/1868 ř. z. Jeho součástí byla mimo jiné úprava „komory advokátské“, která 

přiznávala komorám vytoužené právo na silnou samosprávu. Začal tak „zlatý věk“ české 

advokacie, která byla budována jako silná, stabilní a svobodná.    

 V období první republiky pak působily na území Československé republiky čtyři 

advokátní komory; pro Čechy se sídlem v Praze, pro Moravu se sídlem v Brně, pro Slezsko 

a Hlučínsko se sídlem v Opavě a pro Slovensko se sídlem v Turčianském sv. Martině. 

Advokátský řád z roku 1868 měl značný vliv na současnou advokacii u nás i v blízkém 

zahraničí, neboť ovlivnil nejen české země, ale i území současného Rakouska, části Polska 

a Slovinska, protože jeho územní platnost se vztahovala na celé Předlitavsko
34

. Tento 

advokátský řád, ačkoliv několikrát novelizovaný, byl účinný na našem území až do roku 

1948.
35

  

 

2.3 Likvidace advokátní samosprávy po roce 1948 

Vzhledem k vývoji dějin a nástupu komunistického režimu po „vítězném“ únoru 

roku 1948 došlo na poli advokacie k zásadním změnám. V souladu s ideologií bylo nutné 

samosprávu zlikvidovat, a tak agendu advokátních komor převzal akční výbor Advokátní 

komory v Čechách a správní komise, která nahradila dle doposud platného zákona řádně 

zvolený výbor Advokátní komory. V souvislosti se snahou o zásadní změnu rázu advokacie 

došlo v prosinci roku 1948 k přijetí nového zákona č. 322/1948 Sb., o advokacii. Tímto 

zákonem byla zřízena krajská sdružení advokátů a Ústřední sdružení advokátů v Praze, 

                                                 
34

 Jako Předlitavsko je označována část Rakousko-uherské monarchie vzniklé v roce 1867 při tzv. vyrovnání, 

kdy se rozpadla Rakouská monarchie na dvě části označované též jako Zalitavsko a Předlitavsko, jehož 

součástí byly i české země. MALÝ, K., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 219-220. 
35

 BALÍK, S. Advokacie včera a dnes, s. 34-38, 41-52; BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách na Moravě a 

ve Slezsku, s. 94-110. 
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přičemž advokacii bylo možné vykonávat právě a pouze v nich. Dohled nad sdruženími 

vykonávalo Ministerstvo spravedlnosti a ministr byl nadán pravomocí orgány těchto 

sdružení rozpustit, odvolat či zastavit jejich činnost, čímž tedy došlo k zásadnímu omezení 

„svobody“ tohoto povolání. V důsledku zhoršení podmínek pro výkon advokacie a 

politických represí došlo k poklesu počtu advokátů a k celkovému poklesu úrovně 

advokacie. 

Znovu byla struktura advokacie změněna po právnické dvouletce
36

 zákonem č. 

114/1951 Sb., o advokacii. Jako základní jednotky působily advokátní poradny, které byly 

právnickými osobami řízenými a kontrolovanými Ústředím advokátních poraden. Vrchní 

dohled nad advokacií vykonávalo nadále Ministerstvo spravedlnosti.  

Novou zákonnou úpravu přinesly v totalitním období zákon č. 57/1963 Sb., o 

advokacii a zákon č. 118/1975 Sb., České národní rady o advokacii. Docházelo 

ke  změnám v organizaci a struktuře advokacie a kdysi nezávislé a noblesní povolání bylo 

systematicky likvidováno. Advokáti, kteří nebyli poplatní režimu, byli považováni za 

nepřátele státu. De facto byl pro advokáty zaveden numerus clausus a svobodná advokacie 

tak upadala v zapomnění.
37

 

 

2.4 Obnova advokátní samosprávy po roce 1989 

Revoluční rok 1989 vtáhl opomíjené advokáty přímo do centra dění a jejich znalosti 

byly využívány zejména při úpravě nových či novelizaci starších právních předpisů. Již 

v únoru roku 1990 bylo vytvořeno paragrafové znění návrhu nového zákona o advokacii, 

avšak ne všichni právníci byli s řešením otázek týkajících se budoucího fungování 

spokojeni. Zejména otázka přístupu dalších právníků k profesi advokáta byla ožehavým 

tématem, neboť některým advokátům omezení přístupu mající kořeny v minulém režimu 

vyhovovalo, a tak došlo k tomu, že podnikoví a jiní právníci si založili vlastní Unii 

                                                 
36

 Právnická dvouletka je výraz označující období mezi lety 1948 až 1950, ve kterém došlo k zásadním 

změnám právního řádu formou kodifikace. Byly vytvořeny nové zákony, které korespondovaly s novými 

politickými, sociálními a ekonomickými poměry nastolenými po Únoru 1948 a otevřeně hlásaly, že vyjadřují 

ideové, třídní a politické zájmy režimu. KUKLÍK, J. Dějiny československého práva: 1945-1989, s. 122 - 127. 
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podnikových právníků. Na základě toho v červenci roku 1990 došlo k nabytí účinnosti 

nejen zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, ale také zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních 

právnících a právní pomoci jimi poskytované.  

Tyto zákony daly po dlouhé době opět základ vznikající samosprávné organizaci 

těchto profesí. Byla vytvořena Česká advokátní komora, která nahradila Ústředí české 

advokacie, krajská sdružení advokátů a pražské Městské sdružení advokátů. Dále vznikla 

Komora komerčních právníků, která nahradila Unii podnikových právníků. Obě profesní 

samosprávné organizace měly podobnou strukturu a sdružovaly všechny advokáty, 

respektive komerční právníky. V několika následujících letech mezi nimi panovala 

poměrně silná konkurence a někteří pokládali toto oddělení profesí za prospěšné. I přesto se 

ale ozývaly hlasy volající po sloučení obou profesí, které sílily a vyvrcholily na přelomu let 

1993 a 1994 shodným projevem vůle obou komor vyjadřující souhlas se sloučením. Tento 

krok lze z dnešního pohledu, dle mého názoru, hodnotit pozitivně, neboť dvoukolejnost 

profese neprospívala ani jedné straně. Komerční právníci nemohli kvůli omezenosti 

poskytování právní pomoci plnohodnotně spolupracovat s advokáty, nemohli se vzájemně 

substituovat a oddělení těchto dvou profesí nepřinášelo prospěch v podstatě ani jedné 

straně.
38

          

 V průběhu roku 1993, v rámci sbližování těchto dvou komor, byl vytvořen návrh 

nového zákona o advokacii, ten však nebyl v červenci roku 1994 vládou přijat a na 

politické úrovni vyvstaly otázky o koncepci povinného členství v profesních komorách jako 

takových. Toto téma bylo aktivně diskutováno odborníky i v médiích, nicméně Česká 

advokátní komora se proti zrušení povinného členství jednoznačně vymezila a podporu 

svého pohledu na problematiku systému advokátní samosprávy nalezla i u Komory 

komerčních právníků ČR. 
 

Nový zákon o advokacii byl nakonec přijat až v březnu roku 1996, a to na základě 

poslaneckého návrhu zákona. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, nabyl účinnosti dne 1. 7. 

1996 a v novelizovaném znění je platný dodnes.  Česká advokátní komora existující podle 

                                                                                                                                                     
37

 BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách na Moravě a ve Slezsku, s. 204-226; SCHELLEOVÁ, I. 

Advokacie, s. 1-16. 
38

 Komerční právníci mohli poskytovat právní pomoc pouze v souvislosti s podnikatelskou činností jejich 

klientů. Viz § 5 zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.
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tohoto zákona je samosprávnou organizací všech advokátů, přičemž došlo ke spojení 

původně oddělených profesí komerčních právníků a advokátů a nadále je v ČR jen jedna 

komora a jedna profese. Legislativně přechod komerčních právníků k advokátům vyřešila 

přechodná ustanovení tohoto zákona.
39

   

Na závěr této kapitoly bych ráda poukázala na drobnou zajímavost - symboly, 

kterými se ČAK prezentuje navenek – jsou jimi logo a hymna České advokátní komory. 

Logo
40

 tvoří stylizované písmeno spolu s nápisem ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA  

a jeho používání je upraveno Usnesením představenstva České advokátní komory ze dne  

12. dubna 2005, o užívání loga České advokátní komory. Hymna
41

 je složena na motivy 

klavírního koncertu D dur Jana Nepomuka Kaňky, které dotvořil soudobý hudební 

skladatel Boris Urbánek. 

  

                                                 
39

 BALÍK, S. Dějiny advokacie v Čechách na Moravě a ve Slezsku, s. 226-238.  
40

 Viz přílohu č. 1. 
41

 Advokátní hymnu si lze poslechnout na webových stránkách ČAK. 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8982 

 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8982
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3. Organizace a pravomoci České advokátní komory 

Česká advokátní komora je dle účinného zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále 

jen ZA) osobní veřejnoprávní korporací, která vykonává veřejnou správu na úseku 

advokacie a je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů. Sídlem komory je 

Praha.
42

 Mimo sídla má komora zřízenou pobočku v Brně.
43

 Pobočka v Brně byla zřízena 

až v roce 2005, a to zejména z iniciativy tehdejšího moravského poslance a advokáta 

Zdeňka Koudelky. Pobočka zajišťuje zejména působnost ČAK pro evropské advokáty  

a advokáty se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní 

koncipienty. ČAK je právním nástupcem jak České advokátní komory zřízené dle zákona č. 

128/1990 Sb., tak Komory komerčních právníků zřízené dle zákona č. 209/1990 Sb. Pokud 

bychom chtěli smysl komory postihnout v jedné větě, dalo by se říct, že komora zajišťuje 

regulaci a dozor nad poskytováním právních služeb, jejich kvalitou a také nad stavovskou 

kázní advokátů.
44

 

Formálně je komora koncipována tak,  že moc je koncentrována do rukou 

nejvyššího orgánu komory – sněmu, který sdružuje všechny advokáty.
45

 Sněmu přísluší 

všechny činnosti vyjmenované v § 43 ZA, který mimo jiné obsahuje tzv. zbytkovou 

klauzuli
46

, podle které mu přísluší usnášet se ve všech dalších věcech, které si vyhradí,  

s výjimkou rozhodování v kárném řízení. Fakticky ale chod komory řídí její výkonný orgán 

– představenstvo, které je voleno sněmem podle ustanovení § 43 písm. a) ZA. To je nadáno 

pravomocemi podle § 44 ZA, který taktéž obsahuje zbytkovou klauzuli, podle které přísluší 

představenstvu činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti komory, jakož  

i provádět další činnost podle ZA, pokud nepřísluší jiným orgánům komory.
47

 Přesto, že 

nejvyšším orgánem komory je sněm, nemůže kvůli své neakceschopnosti způsobené jak 

četností jeho konání (jednou za čtyři roky), tak počtem jeho účastníků (v řádu set a tisíců) 

komoru efektivně řídit. Na rozdíl od sněmu se představenstvo schází přibližně jednou 

                                                 
42

 V současné době sídlí komora v Kaňkově paláci na Národní třídě č. p. 16 na Praze 1. 
43

 Pobočka komory v Brně sídlí v Kleinově paláci na Náměstí Svobody č. p. 84 v Brně. 
44

 Důvodová zpráva k ZA, obecná část. 
45

 Viz § 42 odst. 1) ZA.  
46

 Viz § 43 písm. j) ZA. 
47

 Viz § 44 odst. 4) písm. k) ZA. 
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měsíčně
48

 v počtu jedenácti členů, což správu záležitostí komory umožňuje výrazně lépe. 

Sněmu tedy náleží zejména volba členů některých orgánů komory a rozhodování  

o nejzásadnějších stavovských záležitostech, zatím co představenstvo se spíše stará  

o reálnou činnost komory, která vyžaduje rychlejší reakci, než jakou je sněm schopen 

vyvinout.  

 

3.1 Orgány ČAK 

Aby komora mohla efektivně vykonávat svou činnost, má zřízeny orgány, jejichž 

výčet najdeme v § 41 odst. 1) ZA. Orgány ČAK tvoří: sněm, představenstvo, předseda 

komory, kontrolní rada, kárná komise, odvolací kárná komise a zkušební komise komory. 

Orgány vypočtené v § 41 odst. 1) mít komora musí, naproti tomu v odst. 2) téhož paragrafu 

je komoře dána možnost zřizovat další poradní orgány. Základní funkce a pravomoci 

jednotlivých orgánů komory postihuje ZA, řada podrobností je pak stanovena zejména 

organizačním řádem komory. Lze říci, že úprava orgánů komory v ZA – například na rozdíl 

od úpravy orgánů obce v obecním zřízení – je velmi stručná a řada podrobností je 

přenechána právě organizačnímu řádu komory, stavovskému předpisu, který má  

v pravomoci schvalovat sněm komory, nikoli představenstvo, které jinak schvaluje v zásadě 

všechny stavovské předpisy.
49

 Vzhledem k tomu, že organizační řád upravuje např. i otázky 

kvor jednání a rozhodování představenstva, lze tuto úpravu chápat jako značně 

benevolentní ze strany zákonodárce.       

 Přiblížení funkce, pravomocí, smyslu a postupu při obsazování jednotlivých orgánů 

komory bude předmětem dalších oddílů této práce, přičemž se zaměřím především na sněm 

komory, jehož fungování a akceschopnost lze z mého pohledu v současnosti považovat za 

problematické.  

                                                 
48

 To vyplývá jednak z čl. 8 organizačního řádu, podle kterého se představenstvo schází zpravidla desetkrát 

ročně, jednak také ze zápisů z jednání představenstva zveřejněných na webu ČAK, viz 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=206.  
49

 Srov. § 49 odst. 1), § 43 písm. b), § 44 odst. 4) písm. b) ZA. 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=206
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3.1.1 Sněm            

Sněm komory a jeho pravomoci upravují zejména § 42 a § 43 ZA, ty jsou pak 

doplněny a rozvedeny především v čl. 4 - 6 organizačního řádu. Sněm je podle ZA 

nejvyšším orgánem komory, je tvořen všemi zapsanými advokáty
50

, schází se primárně na 

základě svolání představenstvem a rozhoduje usnesením. Dle ustanovení § 42 odst. 3) ZA 

představenstvo svolává sněm tak, aby se sešel nejpozději do čtyř let od předchozího sněmu. 

Kromě svolání řádného sněmu představenstvem upravuje ZA v § 42 odst. 4) zvláštní 

případy svolání sněmu. Sněm musí být mimořádně svolán představenstvem do dvou měsíců 

v případě, že o to v průběhu dvou měsíců požádá alespoň jedna třetina všech advokátů, 

nebo pokud o to požádá kontrolní rada.  V takových případech je nutné, aby se sněm sešel 

nejdříve do jednoho a nejpozději do tří měsíců ode dne svolání. Do ukončení textu této 

práce není žádný případ mimořádného svolání sněmu znám. V teoretické rovině si lze 

patrně představit mimořádné svolání sněmu na základě žádosti kontrolní rady, ovšem jen 

velmi těžko na základě žádosti jedné třetiny všech advokátů, kterých je v současné době 

zapsáno necelých 12 000
51

.  Podle § 42 odst. 6) ZA se sněm svolává pozvánkou 

uveřejněnou ve Věstníku
52

, přičemž je svolán dnem, který je uveden v záhlaví příslušné 

částky Věstníku jako den jejího rozeslání. Věstník je zdarma rozesílán všem advokátům 

v listinné podobě na adresu jejich sídla.
53

 Smyslem této úpravy je, aby se všichni advokáti 

včas dozvěděli o konání sněmu. Náležitosti pozvánky blíže specifikuje čl. 4 odst. 1) 

organizačního řádu, podle kterého pozvánka na sněm musí obsahovat datum a místo konání 

sněmu, čas začátku jednání a návrh pořadu jednání.       

 Pro účely řízení jednání sněmu si v souladu s dikcí čl. 5 organizačního řádu v prvé 

řadě sněm zvolí své orgány z řad přítomných advokátů. Těmito orgány jsou předsednictvo 

sněmu, které řídí jednání sněmu, volební komise, která organizuje volbu/odvolání členů  

a náhradníků orgánů komory uvedených v § 43 písm. a) ZA, mandátová komise, která 

dohlíží nad hlasováním sněmu a rozhoduje, zda sněm usnesení přijal, či nikoliv a návrhová 

                                                 
50

 Nehraje přitom roli, zda jsou zapsáni podle § 5, § 5a, § 5b, nebo § 5c ZA. 
51

 Údaj poskytnutý ČAK platný ke dni 31. 1. 2015. 
52

 Pro bližší informace k Věstníku viz podkapitolu 4.7. 
53

 Viz čl. 6 a 7 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku ze dne 14. června 2001, 

kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku České advokátní komory. 
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komise, která eviduje a předkládá návrhy na usnesení sněmu, jež předložil svolatel sněmu 

nebo advokáti. Pokud se sněm usnese na zvolení dalších komisí či jiných orgánů sněmu, 

zvolí je taktéž.          

 Pravomoci sněmu jsou vypočteny v § 43 ZA. Sněmu je dána výlučná pravomoc pro 

volbu a případné odvolávání členů a náhradníků některých orgánů komory, tedy konkrétně 

představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Volba či odvolání se 

děje přímým a tajným hlasováním, přičemž podrobnosti jsou stanoveny Stálým volebním 

řádem komory. Zde považuji za zajímavé upozornit na skutečnost, že ZA preferuje odlišný 

model oproti modelu volby a odvolávání představitelů územní samosprávy. Analogicky lze 

považovat sněm komory za obdobu zastupitelstva obce, představenstvo komory za obdobu 

rady obce a předsedu a místopředsedy komory za obdobu starosty a místostarosty obce. 

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2) písm. m) obecního zřízení volí či odvolává jak členy 

rady obce, tak starostu a místostarostu obce. V případě komory volí či odvolává sněm 

(zastupitelstvo obce) pouze představenstvo (radu obce), a představenstvo (rada obce) volí či 

odvolává předsedu a místopředsedy komory (starostu a místostarostu).
54

   

 Kromě volby a odvolávání členů některých orgánů komory sněmu výhradně náleží 

schvalovat stavovským předpisem organizační řád komory, zřizovat stavovským předpisem 

sociální fond komory (popřípadě jiné fondy), schvalovat stavovským předpisem výši 

příspěvků advokátů na činnost komory, výši odvodů do sociálního fondu komory (případně 

do jiných fondů) a výši náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech 

komory. Namísto schvalování výše těchto uvedených plateb může sněm stanovit zásady 

pro určení jejich výše představenstvem. Kromě uvedeného náleží sněmu také projednávání 

a schvalování zprávy o činnosti ostatních orgánů komory, rušení či měnění rozhodnutí 

představenstva
55

 a schvalování volebního řádu. K zákonem vypočteným pravomocem 

sněmu, které vyjadřují jeho atrakční právo, patří možnost schvalovat stavovské předpisy 

přijaté představenstvem v případech, které si sněm vyhradí, a možnost usnášet se ve všech 

dalších věcech, které si sněm vyhradí, s výjimkou rozhodování v kárném řízení, jež náleží 

pouze kárné komisi. Sněm si tedy teoreticky může na základě § 43 písm. j) ZA atrahovat 

                                                 
54

 Viz § 44 odst. 4) písm. a) ZA. 
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například i pravomoc volit a odvolávat předsedu a místopředsedy komory či jiné pravomoci 

náležející jiným orgánům komory s jedinou výjimkou – rozhodování v kárném řízení.  

Z mého pohledu by pro zachování dělby moci uvnitř komory bylo vhodnější zvolit 

v ustanovení § 43 písm. j) ZA jinou formulaci jako např.: „sněmu přísluší usnášet se ve 

všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou věcí, o kterých přísluší dle zákona 

rozhodovat jiným orgánům komory.“ 

 

3.1.1.1 Aktuální podoba fungování sněmu a jeho budoucnost  

Z mého pohledu lze za velmi zajímavou považovat úpravu usnášeníschopnosti a 

hlasovacího kvora na sněmu v § 42 odst. 5) ZA. Sněm je totiž schopný usnášet se bez 

ohledu na počet přítomných advokátů, přičemž k přijetí usnesení sněmu je potřeba 

nadpoloviční většiny přítomných advokátů. Argument pro znění tohoto ustanovení zákona 

nabízený komentářem k ZA je takový, že účast advokáta na sněmu je právo, nikoliv 

povinnost.
56

 Taková úprava ovšem nutně vyvolává další otázky. Pokud dovedeme situaci 

ad absurdum a představíme si, že se sněmu bude účastnit pouze deset advokátů, bude 

potom usnesení přijaté šesti advokáty z deseti právně závazné? Dle zákonné úpravy bude. 

Bude ale takové usnesení legitimní? Je správné, aby jakýkoli (třebas minimální) počet 

přítomných advokátů mohl rozhodnout o právech a povinnostech necelých dvanácti tisíc? 

Je nastavený model přímé demokracie v podobě sněmu reprezentativní? Mají advokáti 

zájem se sněmu účastnit?          

 Pro nalezení odpovědí na tyto otázky považuji za nutné nejprve analyzovat 

statistická data týkající se účasti advokátů na sněmech. Od komory jsem konkrétně 

požadovala následující údaje: počet zapsaných advokátů v době konání sněmu, počet 

účastníků sněmu, počet hlasujících při volbách členů představenstva, kontrolní rady a kárné 

komise ČAK. Z nich jsem vypočítala procento účasti advokátů na sněmech a na volbách při 

                                                                                                                                                     
55

 S výjimkou rozhodnutí dle §44 odst. 3) ZA. Jde o taková rozhodnutí, která se týkají právních vztahů a 

postavení jednotlivých advokátů/advokátních koncipientů.  
56

 Zákon o advokacii: komentář, s. 324. 
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nich konaných. Údaje jsem požadovala pro poslední čtyři sněmy, které se konaly v letech 

2002, 2005, 2009 a 2013. 

 

Tabulka č. 1. Účast na sněmech ČAK od roku 2002. 

Rok konání sněmu 
Počet zapsaných 

advokátů v době 

konání sněmu 

Počet zúčastněných 

advokátů 

Procento účasti 

advokátů na 

sněmu
57

 

2013 11 321 1 739 15,4 % 

2009 9 635 1 424 14,8 % 

2005 8 196 975 11,9 % 

2002 7 351 1 431 19,5 % 

 

 

Tabulka č. 2. Volba členů představenstva, kontrolní rady, kárné komise ČAK. Sněm 2013. 

Počet 

zúčastněných 

advokátů 

Počet 

odevzdaných 

hlasů 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

představenstva 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kontrolní rady 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kárné komise 

1 739 1 739 1 735 1 723 1 722 

 

 

Tabulka č. 3. Volba členů představenstva, kontrolní rady, kárné komise ČAK. Sněm 2009. 

Počet 

zúčastněných 

advokátů 

Počet 

odevzdaných 

hlasů 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

představenstva 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kontrolní rady 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kárné komise 

1 424 1 424 1359 1359 1359 

 

 

Tabulka č. 4. Volba členů představenstva, kontrolní rady, kárné komise ČAK. Sněm 2005. 

Počet 

zúčastněných 

advokátů 

Počet 

odevzdaných 

hlasů 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

představenstva 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kontrolní rady 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kárné komise 

975 957 905 955 955 

                                                 
57

 Poměr zúčastněných advokátů vzhledem k počtu zapsaných advokátů. Zaokrouhleno na jedno desetinné  

     místo.  
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Tabulka č. 5. Volba členů představenstva, kontrolní rady, kárné komise ČAK. Sněm 2002. 

Počet 

zúčastněných 

advokátů 

Počet 

odevzdaných 

hlasů 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

představenstva 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kontrolní 

rady
58

 

Počet platných 

hlasů ve volbě 

kárné komise
59

 

1 431 1 338 1 272 - - 

 

Z uvedených statistických údajů v tabulce č. 1 je patrné, že účast advokátů na 

sněmu nepřesáhla od roku 2002 ani jednou 20 %. Na posledních dvou sněmech konaných 

v roce 2009 a 2013 účast balancovala okolo pouhých 15 %. Z následujících tabulek č. 2 – 5 

je patrné, kolik bylo odevzdáno platných hlasovacích lístků při volbě nejdůležitějších 

orgánů komory. Ze zúčastněných tedy ne všichni provedou platnou volbu, a tak výsledné 

procento advokátů podílejících se na složení významných orgánů komory v poměru ke 

všem zapsaným advokátům je ještě o něco menší, než procento vyjadřující pouhou účast 

advokáta na sněmu. Tento rozdíl je už však velmi malý, pohybuje se v řádech desetin 

jednoho procenta, a tak jej lze považovat za zanedbatelný ve vztahu k procentu 

vyjadřujícímu samotnou účast na sněmu.  

Sněm kromě volby členů orgánů ČAK rozhoduje pravidelně i o řadě dalších 

záležitostí včetně stavovských předpisů, přičemž počet přítomných advokátů je zde 

pravděpodobně ještě nižší než u voleb členů orgánů komory. S tím souvisí zajímavý fakt, 

že ani ze zpráv pořizovaných komorou o průběhu sněmu nelze zjistit počet přítomných 

advokátů v sále, neboť se jejich přítomnost po zahájení nikterak neeviduje, na rozdíl 

například od zasedání zastupitelstva obce, kde je standardní, že odchody a příchody 

zastupitelů se uvádějí v zápisu ze schůze zastupitelstva, a to i z důvodu zjišťování 

usnášeníschopnosti zastupitelstva. Dle dikce § 92 odst. 3) obecního zřízení je totiž 

zastupitelstvo obce schopné se usnášet jen v případě, že je přítomna nadpoloviční většina 

všech jeho členů. ZA žádné kvorum pro usnášeníschopnost sněmu nestanovuje, a tak se 

může evidence počtu přítomných účastníků zdát zbytečná. Z mého pohledu se však takový 

postup nejeví být úplně správný, neboť není nijak patrné, v jakém počtu se sněm usnesl  

o projednávaných věcech, a to přispívá k netransparentnosti takového usnášení.  

                                                 
58

 Údaj není dostupný. 
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Z údajů v tabulce č. 1 lze tedy dovozovat relativně velký nezájem advokátů o účast 

na sněmu komory, potažmo tedy i o volbu nejdůležitějších orgánů komory, které jsou 

všichni členem. Na jednu stranu je nezájem o aktivní účast na veřejném životě neblahým 

všeobecným trendem, který provází naši současnou společnost v mnoha oblastech 
60

, na 

druhou stranu je potřeba uvážit, zda by výrazně větší zájem advokátů byl při takto 

vytvořeném systému vůbec žádoucí. Aktuální počet advokátů dosahuje bezmála 12 000,  

a pokud by se chtěli příštího sněmu uvědoměle zúčastnit všichni advokáti, lze s trochou 

nadsázky říci, že komora by si pak měla pro jednání sněmu pronajmout fotbalový stadion. 

Tato skutečnost mě navádí k otázce, zda je současný model advokátní samosprávy efektivní 

a funkční. V době kdy vznikal ZA, tedy v polovině 90. let, se počet advokátů pohyboval 

kolem 5 000. Takový počet dával nastavenému systému o něco větší šanci na úspěch, byť 

z mého pohledu je stále poněkud těžkopádný. Při úvahách nad tím, jak jinak systém 

nastavit, jsem hledala inspiraci u jiných komor profesní samosprávy v České Republice, 

v zahraničních úpravách advokátní samosprávy
61

 a částečně také v samosprávě územní.  

Pro účely této práce jsem k porovnání s ČAK zvolila Notářskou komoru ČR (dále 

jen „NK ČR“), které je profesní komorou v oblasti práva stejně jako ČAK, Českou 

lékařskou komoru (dále jen „ČLK“), která má stejně jako ČAK nad 10 000 členů, Komoru 

daňových poradců ČR (dále jen „KDP“) a Komoru patentových zástupců ČR (dále jen 

„KPZ“), které mají jednostupňovou samosprávnou organizaci, stejně jako ČAK. 

NK ČR má v současné době okolo 450 členů.
62

 Notářská samospráva je upravena 

v notářském řádu (§ 29 – 44) a je koncipována jako dvoustupňová, kdy základní jednotkou 

jsou notářské komory, jejichž obvody a sídla se shodují s obvody a sídly krajských soudů  

a městského soudu v Praze. V rámci těchto notářských komor jsou nejvyšším orgánem 

kolegia, kterých se účastní všichni notáři a notářští kandidáti (ti však pouze s hlasem 

poradním) v příslušném obvodu. Tito notáři volí prezidium, prezidenta,  

                                                                                                                                                     
59

 Údaj není dostupný.  
60

 Vhodným příkladem nezájmu veřejnosti o veřejný život může být statistika volební účasti při volbách do 

komor Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků. I ty se potýkají s klesajícím 

zájmem, zvlášť když účast porovnáme s účastí v první polovině 90. let. Konkrétní údaje jsou k nalezení na 

webových stránkách Českého statistického úřadu. 

Viz http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/casove_rady_zakladnich_ukazatelu_volebni_statistiky  
61

 Viz kapitolu 5. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/casove_rady_zakladnich_ukazatelu_volebni_statistiky
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své zástupce – delegáty a další orgány notářské komory. Tyto regionální komory zastřešuje 

a sjednocuje NK ČR. Jejím nejvyšším orgánem je sněm, který je složený z delegátů  

a prezidentů regionálních notářských komor. Nelze tedy nechat bez povšimnutí, že i přes 

zásadně nižší počet členů než v případě ČAK, upřednostňuje notářská samospráva 

dvoustupňovou organizaci s využitím principu zastupitelské demokracie na jejím druhém 

stupni, a to i navzdory tomu, že v jejím případě si relativně efektivní fungování lze patrně 

představit i kdyby uplatňovala stejný model jako ČAK. Jaké účasti dosahuje zasedání 

sněmů NK ČR a kolegií jednotlivých notářských komor, a tedy zda je dvoustupňový model 

notářské samosprávy v tomto směru úspěšnější než model ČAK, je patrné z následujících 

tabulek. 

 

Tabulka č. 6. Účast delegátů a prezidentů notářských komor na sněmu NK ČR. 

Rok konání sněmu 
Celkový počet delegátů 

a prezidentů 

Počet 

přítomných na 

sněmu 

Procentuální účast 

2015 34 33 97,1 % 

2014 34 33 97,1 % 

listopad 2013 33 25 75,8 % 

říjen 2013 33 26 78,8 % 

 

 

Tabulka č. 7. Účast notářů na kolegiích notářské komory v Hradci Králové.  

Rok konání kolegia 
Celkový počet notářů 

v notářské komoře 

Počet 

přítomných na 

kolegiu 

Procentuální účast 

2015 57 44 77,2 % 

2014 56 45 80,4 % 

2013 56 47 75,8 % 

2012 56 42 83,9 % 

 

                                                                                                                                                     
62

 Údaj poskytnutý NK ČR platný ke dni 31. 12. 2014 je 443 notářů. 
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Tabulka č. 8. Účast notářů na kolegiích notářské komory v Ostravě.  

Rok konání kolegia 
Celkový počet notářů 

v notářské komoře 

Počet 

přítomných na 

kolegiu 

Procentuální účast 

2015 66  57 86,4 % 

prosinec 2014 66 57 86,4 % 

únor 2014 65 55 84,6 % 

prosinec 2013 66 65 98,5 % 

 

 

Tabulka č. 9. Účast notářů na kolegiích notářské komory v Českých Budějovicích.  

Rok konání kolegia 
Celkový počet notářů 

v notářské komoře 

Počet 

přítomných na 

kolegiu 

Procentuální účast 

2015 32  17 53,1 % 

2014 33 22 66,7 % 

2013 33 25 75,8 % 

2012 33 24 72,7 % 

 

 

Tabulka č. 10. Účast notářů na kolegiích notářské komory v Ústí nad Labem.  

Rok konání kolegia 
Celkový počet notářů 

v notářské komoře 

Počet 

přítomných na 

kolegiu 

Procentuální účast 

2015 37 31 83,8 % 

2014 37 29 78,4 % 

2013 35 29 82,9 % 

2012 35 25 71,4 % 
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Tabulka č. 11. Účast notářů na kolegiích notářské komory v Brně.  

Rok konání kolegia 
Celkový počet notářů 

v notářské komoře 

Počet 

přítomných na 

kolegiu 

Procentuální účast 

2015 79 63 79,7 % 

2014 80 63 78,8 % 

2013 81 71 87,7 % 

2012 78 61 78,2 % 

 

 

Z tabulky č. 6 lze vyčíst, že účast delegátů a prezidentů na sněmech NK ČR 

dosahuje velmi vysokých hodnot a za poslední čtyři konané sněmy ani jednou neklesla 

účast pod 70 %, dokonce na posledních dvou sněmech v letech 2014 a 2015 účast dosáhla 

téměř 100 % a omluven byl pouze jediný delegát. I v případě regionálních notářských 

komor lze z tabulek č. 7 – 11 vyčíst dlouhodobě vysokou účast na kolegiích, kdy ani 

v jednom případě z uvedených neklesla účast notářů pod 50 %. Tyto hodnoty představují 

výrazně lepší výsledky, než jakých dosahuje ČAK, a lze je tedy použít jako podpůrný 

argument pro dvoustupňovou organizaci samosprávy. Na druhou stranu je nutné upozornit 

na to, že notář se může na kolegiu nechat zastoupit jiným notářem dle § 31 odst. 2) 

notářského řádu, tedy údaje o účasti notářů na kolegiích mohou být zkresleny tímto 

faktorem.  

I v případě lékařů, kdy počet aktivních členů ČLK dosahuje necelých 45 000 
63

, je 

zákonem o ČLK nastaven model dvoustupňové samosprávy. Základní jednotkou ČLK jsou 

okresní (obvodní) sdružení lékařů, jejichž nejvyšším orgánem jsou okresní (obvodní) 

shromáždění. Členem okresních (obvodních) sdružení lékařů jsou všichni členové ČLK 

zapsaní na seznamu vedeném tímto okresním (obvodním) sdružením. Ti volí 

představenstvo, předsedu, své zástupce – delegáty a další orgány okresního sdružení. 

Nejvyšším orgánem ČLK jako celku je sjezd delegátů složený z delegátů jednotlivých 

okresních sdružení lékařů.  Vzhledem k počtu lékařů je koncepce jednostupňové 

samosprávné organizace s nejvyšším orgánem tvořeným všemi lékaři v podstatě nereálná. 
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Na tomto místě by bylo zajímavé provést analýzu účasti lékařů na okresních (obvodních) 

shromážděních a účasti delegátů na sjezdu delegátů, nicméně ČLK neposkytla pro účely 

této diplomové práce relevantní data.  

Ačkoliv ČAK není jedinou komorou, která má jednostupňovou samosprávnou 

organizaci založenou na modelu přímé demokracie a stejný model se uplatňuje například   

u KDP podle zákona o daňovém poradenství (§ 9 – 11) nebo u KPZ podle zákona  

o patentových zástupcích (§ 56 – 63), je zde důležité upozornit na významný rozdíl v počtu 

členů a také se podívat, zda i v případě těchto komor nedochází k obdobné situaci s účastí 

na zasedání nejvyššího orgánu jako v případě ČAK. Přehled o reprezentativnosti 

posledních čtyř konaných valných hromad KDP poskytuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 12. Účast daňových poradců na valných hromadách Komory daňových poradců 

ČR.  

Datum  

konání valné 

hromady 

Počet 

daňových 

poradců 

k tomuto datu 

zapsaných 

v seznamu 

 

Počet 

fyzicky 

přítomných 

účastníků 

Počet 

plných 

mocí 

Celková 

účast 

Procentuální 

účast 

fyzicky 

přítomných 

Celková 

procentuální 

účast 

17. 10. 2014 4516  532 599 1131 11,8 % 25,0 % 

8. 11. 2013 4456  367 570 937 8,2 % 21,0 % 

30. 11. 2012 4428  933 1200 2133 21,1 % 48,2 % 

7. 10. 2011 4285  781 2135 2916 18,2 % 68,1 % 

  
 

Z tabulky č. 12 je patrné, že počet daňových poradců v ČR dosahuje přibližně 

třetinového počtu členů ČAK. Oproti advokátům je navíc daňovým poradcům dána 

možnost nechat se na valné hromadě zastoupit jiným členem KDP.
64

 Díky této možnosti je 

procento celkové účasti velmi výrazně zvýšeno, a někteří daňoví poradci jsou vybaveni 

celou řadou plných mocí svých kolegů. V takovém případě se pak jejich úloha více podobá 

                                                                                                                                                     
63

 Ke dni 17. 3. 2015 eviduje ČLK 44 239 aktivních členů.  
64

 Viz § 10 odst. 7) zákona o daňovém poradenství. 
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delegátům v jiných profesních komorách, protože zastupují větší počet svých kolegů, byť 

na základě plné moci, nikoliv zvolení. I přes tyto dva fakty vykazuje procento účasti na 

valných hromadách KDP klesavou tendenci, a lze tak dovozovat, že  reprezentativnost 

valných hromad se může v budoucnu potýkat se stejnou situací jako ČAK. Jednostupňová 

organizace samosprávy se tedy z mého pohledu ani v případě KDP nejeví jako optimální  

a nemůže tak sloužit jako argument pro podporu současného modelu ČAK.  

Další profesní komorou, která má jednostupňovou organizaci samosprávy je KPZ. 

O účasti jejích členů na zasedání nejvyššího orgánu, sněmu, vypovídá následující tabulka: 

 

Tabulka č. 13. Účast patentových zástupců na sněmech Komory patentových zástupců ČR.  

Datum  

konání 

sněmu 

Počet 

patentových 

zástupců 

k tomuto 

datu 

zapsaných 

v seznamu 

Počet 

fyzicky 

přítomných 

účastníků 

Počet 

plných 

mocí 

Celková 

účast 

Procentuální 

účast 

fyzicky 

přítomných 

Celková 

procentuální 

účast 

18. 10. 2013 227 74 18 92 32,6 % 40,5 % 

1. 10. 2010 222 66 24 90 29,7 % 40,5 % 

12. 10. 2007 218 72 20 92 33,0 % 42,2 % 

22. 10. 2004 220 85 7 92 38,6 % 41,8 % 

 

Z tabulky č. 13 lze vyčíst, že počet členů KPZ se pohybuje ve zcela jiných řádech 

než počet členů ČAK. V jejich případě je tedy jednostupňová organizace samosprávy 

pochopitelná, počet patentových zástupců se v současné době pohybuje okolo 220 a, jak je 

patrné z dat v tabulce, neroste příliš rychle. Vzhledem k zásadně odlišnému počtu členů 

KPZ a jejich nikoliv vysoké účasti na nejvyšším orgánu KPZ (byť je stále výrazně vyšší 

než v případě ČAK
65

), nelze ani systém organizace této profesní komory použít jako 

podpůrný argument pro stávající organizaci ČAK.  

  

                                                 
65

 Srov. Tabulka č. 1. 
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Dále považuji za vhodné porovnat ČAK jakožto osobní veřejnoprávní korporaci 

s územními veřejnoprávními korporacemi - obcemi. Jejich samospráva je upravena  

v obecním zřízení a je založena na principu zastupitelské demokracie, kdy občané obce volí 

své zástupce do zastupitelstva obce v komunálních volbách. Zastupitelé obce následně řídí 

její chod společně s dalšími orgány obce, které sami volí (zejména rada obce, starosta, 

místostarosta). Bez ohledu na velikost obce se vždy uplatňuje princip zastupitelské 

demokracie a neexistuje nic jako „obecní sněm“, který by byl postaven na principu přímé 

demokracie jako sněm ČAK. S necelými 12 000 advokáty se počet členů komory dá 

srovnat s počtem obyvatel měst jako Vlašim, Prachatice nebo Sušice.
66

 Představa, že jejich 

nejvyšší samosprávný orgán, který řídí chod města v jeho nejzásadnějších otázkách, je 

„městský sněm“ všech občanů města s aktivním volebním právem, se jeví poněkud 

absurdně.  

Vhledem k výše uvedeným argumentům považuji za vhodné navrhnout odlišný 

model advokátní samosprávy v České republice, alespoň v jeho základních obrysech. Jako 

alternativu k stávajícímu bych navrhovala dvoustupňový model advokátní samosprávy.
67

 

Základní jednotku advokátní samosprávy by tvořila okresní (obvodní) sdružení advokátů, 

jejichž okresy (obvody) by korespondovaly se soudními okresy (obvody). Příslušnost 

advokáta ke sdružení by se určovala na základě sídla advokáta či společnosti. Povinné 

orgány okresního (obvodního) sdružení advokátů by byly pouze dva, a to okresní (obvodní) 

sněm a předseda okresního (obvodního) sdružení advokátů. Okresní (obvodní) sněm by byl 

složen ze všech zapsaných advokátů příslušných ke konkrétnímu sdružení. Hlavním 

úkolem tohoto sněmu by byla volba delegátů, kteří budou zastupovat sdružení na 

celorepublikovém sněmu ČAK. Předseda sdružení by plnil funkci organizační, jeho úkolem 

by bylo svolávat a řídit okresní (obvodní) sněm. Byl by zvolen z řad advokátů a jeho 

funkční období by bylo doživotní s možností se funkce vzdát, popř. být odvolán pro 

neplnění povinností. Časově neomezená funkce se mi vzhledem k čistě organizační úloze 

předsedy sdružení jeví jako vhodná a nepovažuji za nutné, aby byla volba prováděna často, 

neboť názorové postoje advokátů by pro tuto funkci nebyly určující. Okresní (obvodní) 

                                                 
66

 Údaje k 26. březnu 2011 podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

 
67

 Viz přílohu č. 2. 
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sněm by volil určitý počet delegátů v závislosti na počtu advokátů ve sdružení. Tito 

delegáti by pak zastupovali sdružení na celorepublikovém sněmu delegátů. Okresní 

(obvodní) sněm by se konal vždy v roce předcházejícím před celorepublikovým sněmem. 

Z mého pohledu by mohl být takový model efektivnější, advokáti by měli ke svému sněmu 

blíž, takový sněm by trval kratší dobu, konal by se v blízkosti místa jejich práce a zvolili by 

si pro celorepublikový sněm své delegáty, kteří je budou na sněmu reprezentovat. Na 

druhou stranu delegátům by zase byla svěřena důvěra ostatních advokátů z jejich sdružení, 

které by zastupovali, a tak by byli motivováni se celorepublikového sněmu delegátů 

zúčastnit. Jednalo by se tedy o model zastupitelské demokracie, která je staletími 

prověřenou formou, jež je pro větší společenství akceschopnější než současný model přímé 

demokracie. Velký přínos takového modelu dále spatřuji v lepší operativnosti, kdy okresní 

(obvodní) sněmy a celorepublikový sněm delegátů by byly tvořeny malým počtem 

advokátů, a tak by všechny procesy voleb, rozprav a hlasování vystačily s kratším časem, 

bylo by urychleno zpracování výsledků voleb atd. Nevýznamná jistě není ani v ekonomická 

stránka tohoto problému, kdy náklady na celorepublikový sněm by byly výrazně nižší  

a jeho organizace snazší. Je patrné, že mnou navrhovaný model advokátní samosprávy je 

představen pouze v hrubých obrysech a může vyvolat řadu dalších otázek jako například: 

Jak by byla financována okresní (obvodní) sdružení advokátů? Platili by advokáti příspěvek 

na provoz svých okresních (obvodních) sdružení nebo by komora sama přerozdělovala 

prostředky sdružením? Jakým způsobem by se určoval přesný počet delegátu za jednotlivá 

okresní (obvodní) sdružení advokátů? Mým cílem zde však není vytvořit podrobný návrh 

změny, ale spíše otevřít prostor pro diskuzi nad tímto tématem a ukázat, že současný model 

není jediný možný, byť by se pravděpodobně našla celá řada advokátů, kteří si to myslí.  

Zastáncem současného jednoúrovňového modelu je i JUDr. PhDr. Stanislav Balík, bývalý 

předseda ČAK a výrazná osobnost advokátního stavu, podle kterého by systém delegátů 

přispěl k možnosti korupce a vyvíjení nátlaku na jednotlivé delegáty. Ten také považuje 

změnu za zbytečnou, neboť podle jeho názoru je současnou úpravou všem advokátům dána 

možnost se celorepublikového sněmu zúčastnit, a pokud na advokátní samosprávě 

participovat nechtějí, nemá smysl je k tomu snažit přimět změnou systému.    
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Je tedy nasnadě otázka, zda by advokáti, kteří nemají zájem účastnit se sněmu 

ČAK, měli zájem účastnit se okresních (obvodních) sněmů a zda by problém 

(ne)reprezentativnosti nezůstal stejný? Odpověď na tuto otázku nelze predikovat, 

napovědět by snad mohla analýza statistických dat ohledně účasti členů NK ČR a ČLK na 

zasedání nejvyšších orgánů v obou stupních jejich samosprávné organizace. V případě 

notářské samosprávy dosahuje účast notářů na zasedání nejvyšších orgánů poměrně 

vysokých hodnot na obou stupních jejich samosprávy
68

, a tak lze dovozovat, že 

dvoustupňový systém v tomto případě vysoké účasti a tedy i reprezentativnosti rozhodování 

těchto orgánů svědčí. ČLK bohužel neposkytla potřebná data, a tedy není možné dospět 

v jejím případě k relevantnímu závěru.  

Oba modely, současný i mnou navrhovaný mají jistě své přednosti i nedostatky,  

a tak z mého pohledu by pro otevření širší diskuze na toto téma mezi advokáty bylo vhodné 

provést v první řadě kvalitní sociologický průzkum zjišťující spokojenost advokátů se 

současným stavem. Pokud by z jejich strany nebyl o změnu systému advokátní samosprávy 

zájem, pak by snaha o ní postrádala hlubší smysl.  

 

3.1.2 Představenstvo 

Představenstvo jako orgán komory a jeho pravomoc upravuje především § 44 ZA  

a čl. 7 – 11 organizačního řádu komory. Představenstvo je dle § 44 odst. 1) ZA výkonným 

orgánem komory a v jeho čele stojí předseda komory volený členy představenstva z jejich 

řad. Je složeno z jedenácti členů a pěti náhradníků, kteří jsou voleni (popř. odvoláváni) 

sněmem z řad advokátů. Počet členů představenstva (i náhradníků) je dán ZA v § 44 odst. 

2) jako absolutní číslo, které se nezměnilo od vyhlášení ZA v roce 1996. Počet členů 

představenstva tedy nezávisí na počtu advokátů ani na žádné jiné skutečnosti. Pokud by 

počet členů představenstva klesl pod jedenáct, doplní představenstvo nové členy z řad 

zvolených náhradníků, přičemž o jednotlivých náhradnících se hlasuje v pořadí určeném 

podle počtu hlasů, které získali při své volbě na sněmu.
69

 Výhodou institutu náhradníků je 

                                                 
68

 Viz tabulky č. 6 – 11. 
69

 Viz § 44 odst. 2) ZA a čl. 10 odst. 2) organizačního řádu.  
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to, že v případě poklesu počtu členů představenstva pod zákonem daný počet, není potřeba 

svolávat sněm pro doplňující volbu a představenstvo může kontinuálně provádět svou 

činnost.  

Ohledně počtu členů představenstva je zajímavé provést komparaci s jinou profesní 

komorou a s územní samosprávou, konkrétně s právní úpravou počtu členů zastupitelstva 

obce. Například představenstvo ČLK má v současné době osmnáct členů. Dle dikce  

§ 16 odst. 2) zákona o  ČLK má mít představenstvo ČLK patnáct až dvacet členů. Na rozdíl 

od ZA tedy není číslo stanoveno absolutně a je možné ho dle potřeby ČLK měnit. Zajímavá 

je také koncepce v případě KDP, kdy jí zákon ponechává v určení počtu členů prezidia (je 

obdobou představenstva ČAK) značnou volnost, neboť jí umožňuje určit počet členů 

vnitřním předpisem – stanovami.
70

 Stanovy KDP určují počet členů prezidia a jejich 

náhradníků absolutním číslem stejně jako ZA. Konkrétně se prezidium KDP skládá z devíti 

členů a dvou náhradníků.
71

 Je tedy patrné, že zákonodárce volil úpravu různorodou, 

přičemž já osobně neshledávám v odlišnostech u jednotlivých komor žádné speciální 

opodstatnění zapříčiněné charakterem té které komory a domnívám se, že odlišnosti úprav 

jsou dány spíše růzností tvůrce zákona. Pokud jde o porovnání s právní úpravou pro územní 

samosprávu, můžeme představenstvo ČAK považovat za podobný orgán jako zastupitelstvo 

obce, v obou případech se jedná o orgány vzešlé z volby členů té které veřejnoprávní 

korporace. V případě obcí je obecním zřízením nastavený systém diferencovaného počtu 

zastupitelů v závislosti na počtu obyvatel obce.
72

 Tedy v případě nárůstu/poklesu počtu 

obyvatel je možné počet zastupitelů změnit. V případě ČAK počet advokátů neustále 

stoupá, počet členů představenstva však zůstává stejný. Pokud bychom si ČAK představili 

jako obec s 12 000 obyvateli, měl by se podle obecního zřízení počet členů představenstva 

teoreticky pohybovat mezi 15 a 35 členy.   

Představenstvo se schází na schůzích přibližně desetkrát ročně
73

; schůze svolává 

předseda komory. Pokud ještě není předseda komory zvolen, svolává a řídí první schůzi 

                                                 
70

 Viz § 10 odst. 11) zákona o daňovém poradenství.  
71

 Viz čl. 20 odst. 1) Stanov Komory daňových poradců České republiky. 
72

 Viz § 68 odst. 1) obecního zřízení.  
73

 Srov. § 44 odst. 6) ZA a čl. 8 organizačního řádu. ZA uvádí, že představenstvo se schází zpravidla jednou 

měsíčně. Právě ono „zpravidla“ umožňuje představenstvu tuto pravidelnost modifikovat. Samotný 
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představenstva po konání sněmu jeho nejstarší člen.
74

 Schůzi je předseda komory povinen 

svolat, požádá-li jej o to písemně místopředseda komory nebo alespoň čtvrtina 

představenstva, tedy minimálně tři jeho členové.
75

 Na základě ustanovení čl. 8 odst. 3) 

organizačního řádu se schůze svolává zpravidla písemnou pozvánkou doručenou alespoň 

týden před jejím konáním. Schůze je neveřejná
76

, čímž ovšem není dotčeno ustanovení 

organizačního řádu o právu (a zároveň povinnosti) tajemníka komory účastnit se schůze 

představenstva, kterou organizačně a technicky zajišťuje.  

Představenstvo stejně jako sněm rozhoduje usnesením, přičemž je usnášeníschopné, 

pokud je přítomna jeho většina, tzn. minimálně šest členů.
77

 Pro přijetí usnesení je třeba, 

aby bylo přijato většinou přítomných členů představenstva, nestanoví-li zákon nebo 

organizační řád komory něco jiného.
78

 Představenstvo se může usnášet na schůzi i mimo ni, 

tzv. per rollam. Usnášení per rollam je upraveno organizačním řádem v čl. 9, podle kterého 

není možné tento způsob hlasování použít v případech, kdy představenstvo rozhoduje jako 

správní orgán podle správního řádu nebo pokud v tom představenstvu brání jiná překážka 

spočívající v nesouhlasu některého z členů představenstva nebo v nutnosti přijetí usnesení 

kvalifikovanou většinou na základě právního předpisu či organizačního řádu. Na rozdíl od 

usnesení přijatých na schůzi, je při hlasování per rollam potřeba ke schválení usnesení 

souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. 

Je důležité upozornit také na to, že ZA vůbec neupravuje otázky kvora pro usnášení 

představenstva ani jiné otázky organizace a rozhodování představenstva komory  

a ponechává tuto materii organizačnímu řádu na základě § 49 odst. 1) ZA. Taková zákonná 

úprava dává komoře velkou volnost. 

                                                                                                                                                     
organizační řád v čl. 8 už počítá s četností nižší, konkrétně desetkrát ročně. Zápisy ze schůzí představenstva 

zveřejněné na webu ČAK naznačují, že schůze představenstva se konají obvykle desetkrát do roka.  
74

 Viz čl. 8 odst. 6) organizačního řádu. Podobný model se uplatňuje například také v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Viz § 22 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Toto 

ustanovení lze považovat za praktickou cestu k dosažení toho, že bude vždy existovat kompetentní osoba ke 

svolání schůze představenstva.  
75

 Viz čl. 8 odst. 2) organizačního řádu. V případě, že by tak předseda komory neučinil a schůzi nesvolal do 

jednoho týdne ode dne doručení žádosti, je oprávněn tak učinit kterýkoliv ze žadatelů o svolání schůze.  
76

 Viz čl. 8 odst. 5) organizačního řádu.  
77

 Viz čl. 8 odst. 7) organizačního řádu ve spojení s § 44 odst. 2) ZA.  
78

 Viz čl. 8 odst. 9) organizačního řádu. Jiná úprava platí např. pro § 46 odst. 6) ZA.  
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Pravomoci představenstva lze rozdělit do dvou skupin: na pravomoci týkající se 

spravování komory a jejích stavovských záležitostí v době mezi zasedáními sněmu a na 

pravomoci týkající se vyškrtnutí ze seznamu advokátů či advokátních koncipientů  

a pozastavení jejich výkonu advokacie či právní praxe. Do první skupiny pak patří 

pravomoc volit ze svých řad kromě předsedy komory také její místopředsedy, přijímat 

stavovské předpisy kromě těch, jejichž přijímání dle zákona nebo usnesení sněmu náleží 

sněmu, vydávat Věstník, hospodařit s prostředky sociálního a dalších fondů komory, 

svolávat sněm, zajišťovat publikační, dokumentační, vzdělávací a studijní činnost komory a 

vyjadřovat se ke kárnému řádu a zkušebním řádům komory, spravovat majetek komory. 

Další činnosti představenstva jsou obecně subsumovány pod ustanovení § 44 odst. 4) písm. 

k) ZA, dle kterého představenstvu přísluší činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné 

činnosti komory, pokud to nepřísluší jiným orgánům komory. Zde se tedy jedná o generální 

klauzuli rozhodovací pravomoci, která je ale formálně omezena generální atrakční 

pravomocí sněmu podle § 43 písm. j) ZA a pravomocí sněmu delegovat určité pravomoci 

představenstva přímo na předsedu komory formou stavovského předpisu na základě § 45 

odst. 4) ZA. Vyjma ZA jsou další pravomoci představenstva upraveny v čl. 7 organizačního 

řádu.           

 Představenstvu je kromě řady oprávnění uložena povinnost informovat pravidelně 

advokáty o činnosti orgánů komory.
79

 V praxi se tak děje prostřednictvím vydávání 

periodika Bulletin advokacie, rozesíláním elektronických zpráv News ČAK a také 

prostřednictvím webové stránky komory.  

 

3.1.3 Předseda komory a místopředsedové 

Normativní úpravu postavení a pravomocí předsedy komory a jejích místopředsedů 

najdeme v § 45 ZA a čl. 12 a 13 organizačního řádu komory. Předseda komory je volen 

představenstvem z řad jeho členů a jeho volební období se shoduje s volebním obdobím 

představenstva. ZA přiznává předsedovi komory pravomoci, které lze rozdělit do čtyř 

skupin.            

                                                 
79

 Viz § 44 odst. 5) ZA. 
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 První představuje generální jednatelské oprávnění, tedy oprávnění dle § 45 odst. 1) 

ZA jednat jménem komory ve všech věcech. Je otázka, zda formulace tohoto ustanovení, 

která zjevně nebyla uvedena do souladu s NOZ
80

, činí z předsedy statutární orgán komory. 

Tato teoretická otázka má stěžejní praktický význam. Pokud budeme vycházet z důvodově 

zprávy k ZA, předseda komory je jejím statutárním orgánem a ZA  jej v § 41 odst. 1) písm. 

c) i z tohoto důvodu uvádí jako samostatný orgán ČAK. Budeme-li tedy považovat 

předsedu komory za její statutární orgán, bude se na něj vztahovat obecná úprava 

statutárního orgánu uvedená v NOZ. Dle § 163 NOZ platí, že „statutárnímu orgánu náleží 

veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu 

veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.“ Z uvedeného vyplývá, že i přes 

zákonnou formulaci, podle níž předseda „jedná jménem komory ve všech věcech“, je 

předseda komory v jednání za komoru omezen na takové jednání, která ZA nesvěřil jinému 

orgánu komory. Z uvedeného potom tedy plyne, že například nelze obecně považovat za 

platné takové majetkoprávní jednání (např. kupní smlouvu) učiněné předsedou za komoru 

bez předchozího rozhodnutí (souhlasu) představenstva podle § 44 odst. 4 písm. h) ZA, 

z něhož vyplývá pravomoc představenstva spravovat majetek komory.    

 Druhou skupinu představují rozhodovací pravomoci, které mu svěřuje výslovně  

§ 45 odst. 2) ZA. Zde se jedná zejména o oprávnění o určení advokáta tomu, kdo se jej 

nemůže domoci a nesplňuje podmínky pro jeho ustanovení soudem podle zvláštních 

právních předpisů, dále určení zástupce resp. nástupce advokáta v návaznosti na § 27 odst. 

1) a 4) ZA, v zákonem specifikovaných případech vyškrtnutí advokáta či advokátního 

koncipienta ze seznamů vedených komorou či pozastavení výkonu advokacie advokátem 

nebo advokátní praxe advokátním koncipientem a další.      

 Třetí skupinu pak představuje oprávnění dle § 45 odst. 4) ZA „činit další opatření 

nebo rozhodnutí svěřená do jeho působnosti zákonem nebo stavovským předpisem.“ Sněm 

je tedy nadán generálním oprávněním, aby formou stavovského předpisu podle své úvahy 

                                                 
80

 Formulace, která by byla v souladu s NOZ by mohla znít: „Předseda jedná za komoru ve všech věcech.“ 

Dle § 161 NOZ je jednání za právnickou osobu založeno na koncepci zastoupení. Došlo tedy k upuštění od 

dosavadního rozlišování, kdy právnická osoba jednala právně sama svým statutárním orgánem a oproti tomu, 

kdy za právnickou osobu jednali zaměstnanci anebo zákonní zástupci na základě zastoupení. Srov. § 20 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  
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delegoval na předsedu komory některé pravomoci představenstva.    

 Čtvrtou skupinu pak představuje generální pravomoc „činit i jiná opatření nebo 

rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů komory“, ale právě a jen 

„v době mezi zasedáními představenstva“ a to „pokud nejsou zákonem nebo stavovským 

předpisem vyhrazena jinému orgánu komory.“ Z toho lze dovodit, že předseda komory 

může na základě tohoto generálního oprávnění činit jen taková nezbytná opatření, která 

spadají do generální klauzule rozhodovací pravomoci představenstva podle § 44 odst. 4) 

písm. k) ZA. Ostatní opatření, která jsou výslovně v ZA uvedena, jsou totiž patrně ta 

„vyhrazená jinému orgánu komory“. 

 Dle čl. 12 organizačního řádu potom předsedovi komory přísluší reprezentovat 

komoru navenek i uvnitř vůči advokátům, řídit kancelář komory, řídit regionální 

představitele komory, podepisovat stavovské předpisy, předkládat veškeré přijaté stavovské 

předpisy ministru spravedlnosti (dále jen „ministr“) ve lhůtě 30 dnů od jejich přijetí, 

zajišťovat redakci Věstníku a další činnosti vypočtené v organizačním řádu.  

Kromě předsedy komory má ČAK také zřízenou funkci místopředsedy. 

Místopředseda komory není samostatným orgánem komory, je členem představenstva  

a zákon o místopředsedovi hovoří pouze v § 44 odst. 4) písm. a) ZA, který říká, že: 

„Představenstvu dále přísluší volit ze svých členů a odvolávat předsedu a místopředsedy 

Komory. Jeden místopředseda volený z advokátů se sídlem v územní působnosti pobočky 

Komory dohlíží na činnost pobočky. Počet místopředsedů Komory určí organizační řád.“ 

Toto poměrně stručné ustanovení rozvíjí organizační řád komory v čl. 7 odst. 2) a v čl. 13. 

Ty stanoví, že představenstvo volí ze svých řad tři místopředsedy, kterým přísluší 

působnost stanovená organizačním řádem, jinými stavovskými předpisy a usnesením 

představenstva. Předseda komory pak může místopředsedy komory pověřit trvalým 

výkonem některých jeho pravomocí nebo činností, pokud to není vyloučeno právním či 

stavovským předpisem.
81

 Mimo výše uvedené zastupují místopředsedové komory předem 

stanoveným způsobem předsedu komory v případě jeho indispozice. Pokud je 

místopředsedům komory svěřen výkon určitých předsedových pravomocí, nebo jej 
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zastupují z důvodu jeho nemožnosti vykonávat svou funkci, musí dle organizačního řádu 

místopředsedové komory dodržovat všechny povinnosti uložené předsedovi komory. Tímto 

ustanovením organizačního řádu má být zaručena stálá úroveň jednání toho, kdo za komoru 

vystupuje.  

 

3.1.4 Kontrolní rada 

Kontrolní rada je kontrolní orgán komory, její organizace a pravomoci jsou 

vymezeny zejména v § 46 ZA a v čl. 15 – 18 organizačního řádu komory. Podle § 46 ZA 

patří kontrolní rada mezi kolektivní orgány, které jsou volené sněmem, má 54 členů a její 

volební období je stejné jako u ostatních orgánů komory volených sněmem, tedy čtyřleté. 

V čele kontrolní rady stojí její předseda, kterého volí (popř. odvolávají) ze svých řad 

členové kontrolní rady. Jeho funkční období se dle čl. 15 odst. 1) organizačního řádu řídí 

usnesením o volbě předsedy kontrolní rady. Dle dikce § 46 odst. 3) ZA předseda kontrolní 

rady vystupuje v kárném řízení podle ZA jako kárný žalobce, resp. je aktivně legitimován 

k podání kárné žaloby, byť může dle čl. 18 odst. 2) organizačního řádu pověřit samotným 

výkonem činnosti kárného žalobce jiného člena kontrolní rady. Zde považuji za nezbytné 

upozornit na to, že ZA ani jiný právní či stavovský předpis explicitně neříká, zda je 

oprávnění podat kárnou žalobu samostatnou pravomocí předsedy kontrolní rady, nebo zda 

tak činí jen na základě předchozího rozhodnutí kontrolní rady jako celku. Důvodová zpráva 

i komentář k ZA v této otázce mlčí. Vzhledem k ustanovení § 46 odst. 4) ZA, podle kterého 

„kontrolní radě přísluší dohlížet na dodržování tohoto zákona, zvláštních právních 

předpisů …, jakož i stavovských předpisů …, advokáty, evropskými advokáty a advokátními 

koncipienty“, se domnívám, že předseda kontrolní rady může podat kárnou žalobu pouze 

na základě předchozího rozhodnutí kontrolní rady. Pokud má kontrolní rada toto oprávnění, 

plyne z něj, že právě ona prověřuje stížnosti podané na advokáty a posuzuje, zda by se 

mohlo jednat o kárné provinění a má být tedy podána kárná žaloba, a tedy a contrario jej 

nemá předseda kontrolní rady. Pokud by tomu mělo být opačně, tedy že by rozhodnutí  

                                                                                                                                                     
81

 Předseda komory nemůže podle organizačního řádu pověřit výkonem své pravomoci místopředsedu ve věci 

rozhodování o odvolání proti rozhodnutí tajemníka o žádosti o poskytnutí informací podle právních předpisů 
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o podání či nepodání kárné žaloby bylo samostatnou pravomocí předsedy kontrolní rady, 

došlo by k částečnému potlačení smyslu existence kontrolní rady, kdy tuto její pravomoc 

lze považovat za stěžejní a zásadní a tato by byla nevhodně koncentrována do rukou jediné 

osoby.            

 Členové kontrolní rady volí kromě jejího předsedy i místopředsedy, jejichž počet se 

dle ustanovení čl. 15 odst. 1) organizačního řádu pohybuje mezi dvěma a čtyřmi.  

O přesném počtu místopředsedů rozhoduje sama kontrolní rada veřejným hlasováním před 

jejich volbou. Určení jejich funkčního období se řídí stejným pravidlem jako u předsedy 

kontrolní rady. Dle čl. 15 odst. 2) organizačního řádu je hlavním úkolem místopředsedů 

kontrolní rady zastupovat jejího předsedu v případech, kdy nemůže vykonávat svou funkci, 

a to způsobem určeným kontrolní radou. 

Kontrolní rada ČAK rozhoduje usnesením, přičemž usnesení je dle čl. 17 odst. 1) 

organizačního řádu přijato, pokud pro něj hlasovala většina přítomných členů. Odlišné 

kvorum stanoví organizační řád v čl. 17 odst. 2) pro případ, kdy se rozhoduje o žádosti 

kontrolní rady, aby představenstvo svolalo sněm. V takovém případě je nutný souhlas 

alespoň dvou třetin přítomných členů. Pro případ, kdy se kontrolní rada usnáší  

o pozastavení potvrzeného rozhodnutí, stavovského předpisu či opatření představenstva  

a požaduje svolání sněmu
82

, je kvorum ještě přísnější. V takovém případě se musí 

souhlasně vyslovit alespoň dvě třetiny všech členů kontrolní rady.  

Jak bylo již částečně uvedeno výše, dle § 46 odst. 4) ZA je přední funkcí kontrolní 

rady vykonávat dohled nad dodržováním ZA, dalších zvláštních právních předpisů  

a stavovských předpisů,  a to jak jinými orgány komory a zaměstnanci komory, tak 

advokáty, evropskými advokáty a advokátními koncipienty. Aby kontrolní rada mohla 

dohled vykonávat efektivně, disponuje určitými kontrolními nástroji, mezi něž patří 

oprávnění dle § 46 odst. 4) ZA požadovat předložení veškerých písemností či dokumentů 

vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb od advokátů, evropských advokátů 

a advokátních koncipientů. Předložení písemností a dokumentů vzniklých v souvislosti 

s jejich činností může kontrolní rada požadovat i od jiných orgánů komory a jejích 

                                                                                                                                                     
o svobodném přístupu k informacím. 
82

 Viz § 46 odst. 6) ZA. K takové situaci však do doby ukončení textu práce nedošlo.  
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zaměstnanců. Pokud takové předložení není dost dobře možné, musí ti, kdož mají tuto 

povinnost, umožnit členům kontrolní rady přístup k těmto písemnostem a dokumentům. 

V souvislosti s tímto ustanovením ZA považuji za vhodné upozornit na nález Ústavního 

soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 29/2000 , který se této problematiky dotýká. V předmětném nálezu 

se Ústavní soud ČR zabýval možnou kolizí oprávnění kontrolní rady vůči advokátům dle  

§ 46 odst. 4) ZA s ústavním pořádkem, zejména s čl. 37 odst. 1) a čl. 40 odst. 4) LZPS.
83

 

Stěžovatel v ústavní stížnosti, se kterou spojil návrh na zrušení části § 46 odst. 4) ZA, 

mimo jiné namítal, že nikdo není povinen sám sebe usvědčovat, přičemž povinnost 

předložit kontrolní radě na její vyžádání klientský spis vedený advokátem (ve smyslu 

písemností a dokumentů dle § 46 odst. 4) ZA) je povinností, která tento princip porušuje. 

Ústavní soud ČR v dané věci návrh na zrušení části § 46 odst. 4) ZA zamítl, přičemž 

v odůvodnění uvedl, že v případech vyžádání písemností a dokumentů dle § 46 odst. 4) ZA 

nejde o donucování kárně obviněného sám sebe usvědčovat, nýbrž o nucené zajištění 

věcných důkazů byť proti vůli kárně obviněného. Provedení takovýchto úkonů proti vůli 

kárně obviněného podle názoru Ústavního soudu ČR tedy v rozporu s ústavním pořádkem 

není, přičemž chápání protiústavnosti uvedeného jednání ve smyslu jaký uvedl stěžovatel, 

by v důsledku paralyzovalo celé trestní (i kárné) řízení, tedy získávání důkazů a jejich 

provádění v jeho průběhu. 

 

3.1.5 Kárná komise 

Základní představu o podobě kárné komise poskytuje § 47 ZA ve spojení  

s čl. 20 - 23 organizačního řádu.  Kárná komise je dalším kolektivním orgánem, jehož 

volbu má dle § 43 písm. a) ZA na starosti sněm. Počet členů kárné komise je ZA stanoven 

na 83 a v jejím čele stojí předseda kárné komise volený z jejích řad. V § 47 odst. 3) ZA je 

zmíněna možnost kárné komise zvolit si ze svých řad i místopředsedy, podrobnosti o jejich 

počtu o oprávněních jsou však ponechány organizačnímu řádu. Ten v čl. 20 odst. 1) stanoví 

počet místopředsedů na dva až čtyři. Pravidla pro určení počtu místopředsedů, délka 
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 Ústavní soud ČR podotkl, že byť se uvedená ustanovení LZPS týkají osoby trestně obviněné, kárně 

obviněný má dle § 35e odst. 2) ZA analogické postavení právě jako trestně obviněný. 
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funkčního období funkcionářů komory a smysl funkce místopředsedy jsou totožné 

s úpravou, která se vztahuje na kontrolní radu.
84

 

Kompetence kárné komise jsou pak stanoveny zákonem v § 33 ZA, vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb.,  

o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), a organizačním řádem. Hlavním 

úkolem kárné komise je dle § 33 odst. 1) ZA rozhodovat v kárných senátech v řízeních 

zahájených na základě kárné žaloby podané kárným žalobcem o tom, zda se advokát nebo 

advokátní koncipient dopustil kárného provinění, a rozhodovat o případném uložení 

kárného opatření, pokud ke kárnému provinění došlo.
85

 Komise tedy nerozhoduje jako 

celek, to by při velkém počtu členů bylo zřejmě nereálné, ale rozhoduje ve tříčlenných 

senátech, přičemž podle dikce § 47 odst. 3) ZA předsedy těchto kárných senátů jmenuje 

ze členů kárné komise její předseda. Kromě rozhodování o kárných proviněních  

a opatřeních za ně, je kárné komisi v čl. 21 odst. 2) organizačního řádu uloženo, aby 

zobecňovala poznatky z rozhodování v kárných řízeních a schvalovala zprávu o činnosti jak 

své, tak kárných senátů, a tuto zprávu předkládala sněmu. Mimo to je kárná komise nadána 

oprávněním předkládat svá doporučení orgánům komory.  

Plenární zasedání kárné komise se dle čl. 22 odst. 1) organizačního řádu 

uskutečňuje nejméně jednou ročně, a to na základě jeho svolání předsedou kárné komise. 

Pro svolání plenárního zasedání, jeho průběh, usnášení a přijímaní usnesení mimo schůzi 

platí stejná pravidla jako pro představenstvo komory.
86

 Organizační řád v úpravě jednání 

kárné komise totiž přímo odkazuje na přiměřené použití ustanovení čl. 8 odst. 2) až 10)  

a čl. 9 organizačního řádu, která se týkají jednání představenstva. 

K zajištění řádné činnosti kárné komise napomáhá oddělení komory pro věci kárné 

zřízené v rámci kanceláře komory. Toto oddělení má na starosti administrativní zajištění 

úkonů v rámci kárného řízení. Mezi tyto úkony patří dle čl. 39 organizačního řádu zejména 

předvolávání účastníků a dalších osob, vypracování písemných rozhodnutí kárných senátů, 

jejich doručování, sledování nabytí právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí; následně pak 

toto oddělení činí úkony potřebné k zajištění výkonu rozhodnutí atd. Oddělní komory pro 
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 Blíže ke kárnému řízení viz podkapitolu 4.3. 



40 

 

věci kárné také zajišťuje pravidelné vydávání Sbírky kárných rozhodnutí Komory. Ta je od 

roku 2002 vydávána vždy na jaře sudého kalendářního roku jako speciální číslo Bulletinu 

advokacie
87

.  

 

3.1.6 Odvolací kárná komise 

Odvolací kárná komise působí jako druhá instance v kárném řízení, ve kterém došlo 

k podání opravného prostředku proti rozhodnutí kárné komise. Fakt, že i druhý stupeň 

kárného řízení spadá do pravomoci ČAK, je projevem silného postavení advokátské 

samosprávy. Podobu, účel a působnost odvolací kárné komise upravují zejména § 47 a § 35 

ZA, organizační řád v čl. 23a – 23c a kárný řád. Vznikla v důsledku kárné praxe, která si 

vznik takového orgánu de facto vynutila. Dříve vykonával funkci odvolací kárné komise 

tříčlenný senát složený z členů představenstva, tento model byl však nevhodný hned ze 

dvou důvodů; jednak je nežádoucí, aby pravomoc posuzovat kárné provinění byla svěřena 

výkonnému orgánu komory
88

, a pak vzhledem k vytíženosti členů představenstva 

docházelo k prodlevám, které skončení kárného řízení brzdily. 

Odvolací kárná komise je dle § 47a odst. 2) složena z jedenácti členů volených 

sněmem. Na členy odvolací kárné komise jsou navíc oproti jiným členům orgánů ČAK 

kladeny zvláštní požadavky týkající se věku a předchozího působení v orgánech komory. 

Členem odvolací kárné komise může být jedině advokát, který dosáhl věku alespoň 40 let  

a minimálně tři roky působil jako člen představenstva, kontrolní rady nebo kárné komise. 

Smyslem této úpravy je to, aby členové odvolací kárné komise byli již zkušení advokáti, 

kteří nabyli dostatek zkušeností jak vně, tak uvnitř advokacie.  

V čele odvolací kárné komory stojí její předseda, volený dle § 47a odst. 4) ZA z řad 

této komise. V tomtéž ustanovení je zmíněna i možnost odvolací kárné komise zvolit si ze 

svých řad i místopředsedy, podrobnosti o jejich počtu o oprávněních jsou však ponechány 

organizačnímu řádu stejně jako v případě kárné komise. Organizační řád v čl. 23a odst. 1) 
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stanoví počet místopředsedů na dva. Úkolem předsedy odvolací kárné komise je zejména 

organizace její práce a jmenování odvolacích kárných senátů z řad jejích členů. Plenární 

zasedání odvolací kárné komise se uskutečňuje stejně jako v případě kárné komise nejméně 

jednou ročně, a to na základě jeho svolání předsedou této komise. Pro svolání plenárního 

zasedání, jeho průběh, usnášení a přijímaní usnesení mimo schůzi platí stejná pravidla jako 

pro představenstvo komory.
89

 Organizační řád v úpravě jednání odvolací kárné komise, 

stejně jako v případě odvolací komise, odkazuje na přiměřené použití ustanovení čl. 8 odst. 

2) až 10) a čl. 9 organizačního řádu, která se týkají představenstva. 

Kromě pravomocí v kárném řízení stanovených v ZA a v kárném řádu má odvolací 

kárná komise za úkol dle čl. 23b odst. 2) organizačního řádu zobecňovat poznatky 

z rozhodování v kárných řízeních a schvalovala zprávu o činnosti jak své, tak kárných 

senátů, a tuto zprávu předkládala sněmu. Mimo to je odvolací kárná komise nadána 

oprávněním předkládat svá doporučení orgánům komory. Tato úprava je v podstatě shodná 

s úpravou pro kárnou komisi. Navíc je odvolací kárná komise oprávněna dle čl. 23b odst. 3) 

schválit na základě žádosti kontrolní rady, představenstva, kárné komise nebo předsedy 

odvolací kárné komise stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu za 

účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném řízení.  

 

3.1.7 Zkušební komise ČAK 

Zkušební komise je kolektivní orgán ČAK, jehož členové, na rozdíl od výše 

uvedených, nejsou voleni sněmem, ale jsou jmenováni ministrem. Důvod této úpravy lze 

spatřovat v zájmu státu na objektivním průběhu odborných zkoušek zajišťovaných komoru 

a také v zájmu na dohledu nad přístupem k advokacii. Úpravu postavení a činnosti zkušební 

komise najdeme především v § 52 ZA, čl. 24 - 26 organizačního řádu a ve zkušebním řádu 

vydaném v podobě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává 

zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád). 
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 Pro takovou situaci si můžeme představit analogický model s obecnými soudy. V demokratickém státě 
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Jmenování členů zkušební komise provádí ministr způsobem uvedeným v § 52 odst. 

2) ZA. Tedy nejméně jednu třetinu členů zkušební komise jmenuje ministr na návrh ČAK  

a jednu třetinu jejích členů jmenuje na návrh Nejvyššího soudu. Zbytek členů vybírá 

ministr podle svého uvážení. 

Normy upravující postavení předsedy a místopředsedů zkušební komise obsahuje 

organizační řád v čl. 24, dle kterého v čele zkušební komise stojí předseda volený z  řad 

jejích členů na dobu čtyř let, přičemž platí, že předsedou zkušební komise může být pouze 

advokát. Kromě funkce předsedy má i zkušební komise zřízenou funkci místopředsedy. Ti 

jsou voleni celkem dva, jejich funkční období je taktéž čtyřleté a jejich úkolem je 

zastupovat předsedu v případě, že on sám není schopen vykonávat svou funkci. Dále 

místopředsedové vykonávají některé pravomoci a činnosti, které jim jsou svěřeny 

předsedou komise dle čl. 23 odst. 3) organizačního řádu. Plenární zasedání komise musí její 

předseda dle čl. 26 organizačního řádu svolat nejméně jednou za rok, přičemž jednání 

komise se částečně řídí stejnými pravidly jako jednání představenstva. Konkrétně se na 

jednání zkušební komise aplikují přiměřeně ustanovení  čl. 8 odst. 8) a 9) organizačního 

řádu.            

 Své zkušební kompetence vykonávají členové zkušební komise v senátech, přičemž 

počet členů senátu závisí na typu skládané zkoušky. Pro advokátní zkoušky a zkoušky 

způsobilosti ustanoví předseda zkušební komise pěti členný senát, pro uznávací zkoušky 

pouze tříčlenný senát.
90

 Senátu předsedá vždy jeho člen určený pro obor předpisů 

upravujících poskytování právních služeb. Kromě samotného zkoušení patří mezi další 

úkoly zkušební komise zejména schvalování seznamu předpisů, jejichž znalost je 

vyžadována u zkoušek, zobecňování poznatků ze zkoušek, na základě kterých může dávat 

ČAK různá doporučení k přípravě na odborné zkoušky. Zkušební komise dále schvaluje 

zprávy o své činnosti, a to včetně činnosti senátů.  
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3.1.8 Poradní orgány ČAK 

Zatímco výše uvedené orgány ČAK jsou orgány, které má komora zřízeny 

obligatorně zákonem, poradní orgány jsou takové, které si komora vytvořit může, ale 

nemusí. Tato fakultativní povaha jejich zřízení je zakotvena v § 42 odst. 2) ZA. Výčet 

aktuálních poradních orgánů komory včetně podrobností o jejich složení, funkcionářích  

a činnosti najdeme v Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. ledna 

2006, o poradních orgánech České advokátní komory. Poradními orgány komory jsou 

výbory, studijní a legislativní kolegium ČAK a jeho jednotlivé sekce a redakční rada 

Bulletinu advokacie.
 91

  

Obecně jsou výbory tvořeny členy v počtu jednotek, v jejich čele stojí předsedové 

jmenovaní (i odvolávaní) představenstvem komory. Studijní a legislativní sekce mají 

zpravidla do dvaceti členů, v jejich čele taktéž stojí předsedové jednotlivých sekcí 

jmenovaní (i odvolávaní) představenstvem komory. Předsedové těchto jednotlivých sekcí 

dohromady tvoří Studijní a legislativní kolegium ČAK. Redakční radě Bulletinu advokacie 

se pak věnuje zvláštní usnesení sněmu. Pro všechny poradní orgány platí, že jejich činnost 

po stránce organizační a administrativní zajišťuje kancelář komory. Svá jednání a hlasování 

si mohou poradní orgány upravit vlastními jednacími řády.  

 

3.1.9 Společná pravidla pro orgány ČAK 

Byť má každý orgán ČAK svá určitá specifika, existují pravidla, která platí pro 

všechny orgány komory společně. Jde zejména o pravidla týkající charakteru a výkonu 

funkce v orgánech ČAK. Stručná úprava se nachází v § 48 a § 49 ZA, další podrobnosti pak 

stanoví čl. 29 – 34 organizačního řádu. Dle § 48 ZA platí, že funkce v orgánech komory 

jsou čestné a za jejich výkon nepřísluší odměna, ale pouze náhrada hotových výdajů  

a náhrada za ztrátu času. Výše těchto náhrad je stanovena stavovským předpisem, 

konkrétně jde o Usnesení sněmu č.  7/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999.  

Pro výkon funkcí je organizačním řádem stanovena jejich neslučitelnost; tedy 

advokát může být členem, popřípadě náhradníkem, pouze jednoho orgánu komory 
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voleného sněmem. Dále nemůže být člen resp. náhradník některého orgánu komory 

současně tajemníkem, výkonným ředitelem, ředitelem pobočky či vedoucím odboru 

kanceláře. Je však možné z tohoto pravidla udělit výjimku. Tu povoluje představenstvo na 

návrh předsedy příslušného orgánu. Důvod pro existenci ustanovení o neslučitelnosti lze 

spatřovat v zájmu na řádném výkonu funkce, neboť jejich kumulace by mohla vést ke 

zhoršení kvality jejich výkonu, k personálnímu provázání různých orgánů a dalším 

nežádoucím situacím, které by mohly ohrozit vnitřní stabilitu komory. Členové orgánů mají 

dle čl. 30 organizačního řádu povinnost vykonávat svou funkci osobně, přičemž zastoupení 

je dovoleno pouze v případech, kdy to právní předpis, organizační řád nebo jiný stavovský 

předpis připouští.
92

  

Dále organizační řád upravuje vyloučení členů orgánů komory z hlasování, popř. 

z rozhodování či z přijímání jiných opatření, kdy jsou vyloučeni ti členové, u nichž lze mít 

důvodnou pochybnost o jejich nepodjatosti pro jejich poměr k projednávané záležitosti 

nebo k osobám, kterých se tato záležitost týká. Z důvodu zachování akceschopnosti orgánů, 

je pro účely usnášeníschopnosti vyloučený člen považován za přítomného.  

Všem orgánům společně je organizačním řádem upraveno také odstoupení z funkce, 

kdy platí, že z členství nebo z funkce v orgánech komory lze odstoupit, přičemž odstoupení 

musí být učiněno písemně a musí být adresováno předsedovi komory. Přijme-li předseda 

komory odstoupení, zaniká členství nebo funkce v orgánu komory dnem, který určí 

předseda, nejpozději však patnáctým dnem poté, co mu bylo odstoupení doručeno. Pokud 

však předseda komory odstoupení nepřijme, zaniká členství nebo funkce v orgánu komory 

patnáctým dnem poté, co bylo doručeno předsedovi komory opětovné odstoupení. 

V případě odstoupení předsedy komory by nedávalo smysl, aby adresoval odstoupení 

z funkce sám sobě, a tak odstoupení ze své funkce adresuje představenstvu. 
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řádu apod. 
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3.2. Kancelář ČAK 

Kancelář ČAK (dále jen „kancelář“) představuje administrativní aparát komory, 

který zajišťuje její řádný chod. Není orgánem stavovské organizace, proto není uvedena ve 

výčtu § 42 ZA, její normativní úpravu najdeme v čl. 35 – 40 organizačního řádu  

a v Kancelářském řádu ČAK
93

  (dále jen „kancelářský řád“). 

V čele kanceláře stojí tajemník, ten je přímo podřízen předsedovi komory. Tajemník 

řídí činnost celé kanceláře v rozsahu určeném předsedou a dle jeho pokynů. Tajemníka 

jmenuje předseda komory po předchozím souhlasu představenstva. Do kompetencí 

tajemníka patří dle organizačního řádu zejména zastupování ČAK před soudy, před orgány 

veřejné správy, v legislativním procesu, v rozhodování o (ne)poskytnutí informací dle 

právních předpisů o svobodném přístupu k informacím
94

 a další činnosti stanovené 

představenstvem, předsedou komory a kancelářským řádem (zejména v čl. 3). Provozní 

činnost kanceláře organizuje výkonný ředitel, který je podřízen předsedovi komory  

a tajemníkovi kanceláře. Činnost kanceláře organizuje v rozsahu stanoveném kancelářským 

řádem a podle pokynů předsedy a tajemníka. Je taktéž jmenován předsedou komory po 

předchozím souhlasu představenstva komory. 

Kancelář ČAK má svou vlastní vnitřní strukturu, člení se na odbory, kontrolní 

oddělení a oddělení pro věci kárné. Odborů je v kanceláři celkem sedm, jsou jimi: odbor 

sekretariátu, odbor matriky, odbor hospodářský a organizační, odbor mezinárodních vztahů, 

odbor výchovy a vzdělávání, odbor vnějších vztahů, odbor vnější a vnitřní legislativy. 

Oddělení jsou pak jen dvě výše uvedená.  V čele odborů a oddělení stojí jejich vedoucí 

jmenovaní předsedou komory zpravidla na základě výběrového řízení. S ohledem na 

činnost kontrolního oddělení resp. oddělení pro věci kárné, je pro jmenování jejich 

vedoucích nejprve potřeba vyjádření předsedy kontrolní rady ČAK resp. předsedy kárné 

komise ČAK. Činnost jednotlivých odborů a oddělení stanoví kancelářský řád.  
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 Dle čl. 40 organizačního řádu je předseda komory oprávněn vydat kancelářský řád, který stanoví podrobná 

pravidla pro činnost kanceláře a to na návrh tajemníka a po vyjádření předsedy kontrolní rady, předsedy kárné 

komise a předsedy odvolací kárné komise. 
94

 Jedná se zejména o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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3.3 Státní dohled nad ČAK 

Státní dohled nad komorou vykonává Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen 

„ministerstvo“), kterému ZA svěřuje určitá oprávnění při výkonu dohledu. Oprávnění jsou 

rozdělena mezi ministerstvo jako celek a ministra jako vrcholného představitele úřadu. 

Zákonná úprava dohledu ministerstva je upravena zejména v § 50 až 52c  ZA.  

V oblasti stavovských předpisů dle § 50 odst. 1) ZA platí, že komora má povinnost 

předložit přijatý stavovský předpis ministerstvu do 30 dní od jeho přijetí. Ministru pak 

náleží oprávnění podat návrh na soudní přezkoumání stavovského předpisu, pokud dojde 

k závěru, že je předpis v rozporu se zákonem. Pokud by ministr podal tento návrh a soud by 

dospěl k závěru, že je stavovský předpis v rozporu se zákonem, tak jej nebo jeho část zruší. 

Věcně příslušný bude k takovému přezkumu krajský soud v rámci správního soudnictví,  

a to dle § 7 odst. 1 SŘS. Je však otázka, podle jakých zvláštních ustanovení o řízení v druhé 

hlavě třetí části SŘS by měl správní soud v řízení o přezkumu stavovského předpisu 

postupovat. SŘS totiž toto řízení samostatně neupravuje. Je tedy možné jedině použití 

některého dílu z hlavy druhé části třetí SŘS na základě uplatnění analogie. Po novele SŘS, 

provedené zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona  

o státní službě, se jako nejlépe použitelná jeví úprava řízení podle dílu 8 (§ 101e až § 101f 

SŘS) „Řízení o zrušení služebního předpisu“. Do ukončení textu této práce však k žádnému 

případu, kdy by ministr podal návrh ke správnímu soudu na zrušení stavovského předpisu 

ČAK nebo jeho jednotlivých ustanovení pro rozpor se zákonem, nedošlo, a tak tato úvaha 

zůstává v teoretické rovině.        

 V souvislosti se státním dohledem považuji za vhodné zmínit i relevantní 

judikaturu, byť se týká jiných profesních komor než ČAK. Městský soud v Praze, který se 

zabýval žalobou ministra financí ČR podanou na Komoru auditorů ČR o přezkoumání 

stavovských předpisů žalované, vyslovil v rozsudku sp. zn. 28 Ca 152/2001 právní větu, jež 

zní: „Profesní komora je veřejnoprávní korporací vykonávající veřejnou správu a další 

činnosti. Vykonává-li veřejnou správu, může ji vykonávat jen v případech a v mezích 

stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 3 Ústavy České 

republiky). Povinnosti pak mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích  
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a jen při zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv  

a svobod ČR). Neodpovídají-li předpisy profesních komor této zásadě, soud je zruší.“ Je 

však nutné upozornit na to, že i při výše uvedeném mohou soudy rušit stavovské předpisy 

jen tehdy, pokud zde existuje výslovné zákonné zmocnění.
95

 Za pozornost stojí taktéž 

rozsudek NSS sp. zn. 6 Aps 2/2007, kterým NSS vyhověl kasační stížnosti a zrušil usnesení 

Krajského soudu v Ostravě. V tomto případě se žalobou podanou podle § 82 an. SŘS 

žalobce – člen ČLK domáhal ochrany před nezákonnými zásahy ČLK, které měly spočívat 

v tom, že na XV. sjezdu delegátů ČLK byla přijata novela volebního řádu ČLK, na jejímž 

základě byla nově stanovena délka volebního období orgánů a funkcionářů ČLK na 5 let  

a současně bylo prodlouženo volební období ze 4 na 5 let stávajícím orgánům  

a funkcionářům ČLK. Důsledkem této skutečnosti byl podle žalobce zásah do jeho práva 

podílet se na správě věcí veřejných spadajících do působnosti ČLK zaručeného v čl. 21 

odst. 4) LZPS. Usnesením Krajského soudu v Ostravě byla žaloba žalobce odmítnuta.  

V odůvodnění rozhodnutí krajský soud uvedl, že podle § 82 an. SŘS se má jednat o žalobu 

na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Definici pojmu „správní orgán“ 

podává § 4 odst. 1 písm. a) SŘS, přičemž aby se jednalo o správní orgán ve smyslu SŘS 

musí mu být svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob 

v oblasti veřejné správy. Podle zákona o ČLK naplňuje definici pojmu „správní orgán“ 

ČLK pouze v těch případech, kdy jí jsou shora zmíněným zákonem svěřena oprávnění při 

rozhodování o právech a povinnostech. Krajský soud uvedl, že ne každý úkon ČLK je 

úkonem správního orgánu ve smyslu SŘS, neboť ČLK je správním orgánem pouze ve 

výslovně stanovených případech podle zákona o ČLK. Dále krajský soud uvedl, že ČLK při 

změně svého volebního řádu nečinila jako správní orgán ve smyslu SŘS, nýbrž v rámci své 

samosprávné činnosti. Z tohoto důvodu na ni nedopadá § 82 an. SŘS a nejde o zásah 

správního orgánu. S touto argumentací se NS neztotožnil a v odůvodnění svého rozhodnutí 

uvedl, že „Vymezení správního orgánu v § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je vázáno na činnost (či 

nečinnost) v oblasti veřejné správy; soudní kontrola, tedy i zákonnost zásahu ve smyslu 

ustanovení § 82 s. ř. s. se pohybuje právě v hranicích veřejné správy - napadnutelnými jsou 

ty akty orgánů, které patří do působnosti ve veřejné správě. (…) Pravomoc soudů ve věci 
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 Jako např. v § 50 odst. 2) ZA či v §8a exekučního řádu.  
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kontroly veřejné správy na úseku nezákonných zásahů nelze výlučně spojovat s vymezením 

správních orgánů, jako těch subjektů, jež autoritativně rozhodují o právech a povinnostech; 

takové vymezení je potřebné pro pravomoc soudů ve věcech žalob proti rozhodnutím 

správních orgánů, pokud však jde o jiné formy činnosti veřejné správy, vedlo by lpění na 

dikci jednoho zákonného ustanovení ke zcela nelogickým závěrům.“  

Další oblast státního dohledu nad ČAK souvisí s kárným řízením a odbornými 

zkouškami organizovanými komorou; protože stát má zájem na řádném fungování 

advokacie jakožto širší součásti justice a protože kárné řízení významně zasahuje do práv  

a povinností advokátů či advokátních koncipientů, je ministerstvu jakožto orgánu státního 

dohledu svěřeno vydání kárného řádu jakožto procesního předpisu upravujícího průběh 

kárného řízení. Advokátní kárný řád má v současnosti podobu vyhlášky ministerstva  

č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád 

(advokátní kárný řád). Před vydáním advokátního kárného řádu musí ministerstvo vyžádat 

od ČAK vyjádření k tomuto předpisu. V kárném řízení je podle § 52 odst. 2) ZA ministrovi 

svěřeno oprávnění podávat kárnou žalobu ve všech případech kárných provinění advokátů 

či advokátních koncipientů, tato pravomoc je však ministrem využívána zřídkakdy. 

V neposlední řadě přísluší ministru oprávnění podávat návrh na zahájení řízení o vyškrtnutí 

ze seznamu anebo o pozastavení výkonu advokacie advokátů, resp. evropských advokátů. 

Toto oprávnění mu však nenáleží, pokud jde o advokátní koncipienty. Stejná pravidla jako 

pro kárný řád platí i v případě vydání zkušebního řádu ČAK jakožto procesního předpisu 

upravujícího průběh a požadavky u jednotlivých typů odborných zkoušek organizovaných 

komorou. Protože tyto odborné zkoušky významně zasahují do práv a povinností zájemců  

o výkon profese advokáta, ponechává si stát právo upravit jejich průběh vlastním právním 

předpisem. Ten má v současnosti podobu vyhlášky ministerstva č. 197/1996 Sb., kterou se 

vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád). 

Pro advokátní zkušební řád, stejně jako pro advokátní kárný řád, platí, že si ministerstvo 

musí před jeho vydáním vyžádat vyjádření ČAK. V oblasti advokátních zkoušek je 

jmenování členů zkušební komise svěřeno přímo ministrovi. Další konkrétní oblasti 

státního dohledu uvádí § 52a až 52c ZA.  
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 Se státním dohledem nad ČAK souvisí taktéž speciální soudní ochrana podle § 55b 

ZA. Toto ustanovení poskytuje advokátům, popř. advokátním koncipientům, oprávnění 

obrátit se na soud, aby rozhodl o jejich právu v záležitostech jako je: nezapsání ve 

stanovené lhůtě dle ZA do seznamu advokátů, advokátních koncipientů nebo evropských 

advokátů, neumožnění vykonání advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo uznávací 

zkoušky ve lhůtě stanovené ZA atd. Přestože jde o právní obranu před kvalifikovanými 

formami nečinnosti ČAK jakožto orgánu veřejné správy, a tedy o ochranu veřejných 

subjektivních práv dotčených osob, je zde výjimečně založena pravomoc soudů 

v občanském soudním řízení v souladu s § 7 odst. 3) OSŘ, ačkoli jinak by šlo o věc 

spadající do pravomoci soudů ve správním soudnictví podle § 2 SŘS a § 7 odst. 4 OSŘ. Jde 

tedy o jeden z poměrně vzácných případů, kdy civilní soudy poskytují ochranu veřejným 

subjektivním právům. Je otázka, zda či do jaké míry je tato odchylka v dnešní době 

opodstatněná či smysluplná. Mimo to podle § 55b odst. 2) ZA projednává a rozhoduje soud 

v občanském soudním řízení spory o plnění dluhů vzniklých na základě povinnosti 

advokátů platit příspěvky na činnost ČAK, odvody do sociálního fondu a další platby 

předvídané ZA.         

 Vyjma případů státního dohledu explicitně vyjmenovaných v ZA je taktéž 

významná otázka incidenčního soudního přezkumu stavovských předpisů ČAK. Ústava ČR 

v čl. 95 odst. 1) říká, že: „Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní 

smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního 

předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.“ Platí, že pokud soudce 

dospěje k závěru, že jiný právní předpis je v konkrétním případě v rozporu se zákonem 

nebo mezinárodní smlouvou, tak s účinky inter partes takový právní předpis neaplikuje. 

Vyvstává však otázka, zda je soudce oprávněn posoudit i soulad stavovských předpisů se 

zákonem a mezinárodní smlouvou. Je důležité zamyslet se nad povahou stavovských 

předpisů – významná část teorie je za právní předpisy nepovažuje 
96

, avšak tento názor není 

přijímán zcela jednotně.
97

 Pokud se přikloním k názoru, že stavovské předpisy nejsou 
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 Viz např. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 67 nebo HENDRYCH, D. Správní právo, s. 187. 
97

 Např. Ústavní soud ČR ve svém usnesení IV. ÚS 1373/07 konstatoval bez dalšího, že stavovské předpisy 

splňují veškeré charakteristické prvky normativních právních aktů jako pramenů práva a považuje je tedy za 

právní předpisy svého druhu.   
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předpisy právními, ale toliko interními, není jednoznačné, jak by měl soudce v případě 

incidenčního přezkumu postupovat.  Pomocí logických argumentů lze totiž dojít k různým 

závěrům. Pokud při výkladu předmětného článku uplatníme argument a contrario 

dospějeme k tomu, že soudce může posoudit toliko soulad právních předpisů se zákony či 

mezinárodní smlouvou, ne však soulad předpisů stavovských, které právními předpisy 

nejsou. Při uplatnění argumentu a maiori ad minus však dojdeme k závěru opačnému. Tedy 

pokud pravidlo v čl. 95 odst. 1) platí pro jiné právní předpisy, bude tím spíš platit i pro 

interní stavovské předpisy. K této problematice si dovolím uvést usnesení Ústavního soudu 

ČR sp. zn. IV. ÚS 1373/07 týkající se incidenčního přezkumu stavovských předpisů ČLK. 

Je politováníhodné, že v daném případě Ústavní soud ČR stížnost stěžovatele odmítl  

z důvodu bagatelní výše částky, které se stížnost týkala.
98

 Stížnost lékaře totiž směřovala 

proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci, který zamítl jeho žalobu, a taktéž vůči 

rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který rozhodnutí okresního soudu potvrdil. 

Stěžovatel napadal právě to, že soud prvního stupně vyšel z přesvědčení, že není v jeho 

pravomoci jako předběžnou otázku v řízení přezkoumat zákonnost stavovského předpisu 

(usnesení sjezdu delegátů ČLK), neboť tento je správním rozhodnutím, a svědčí mu proto 

presumpce správnosti. Ze strany obecných soudů šlo podle názoru stěžovatele pouze  

o účelové hodnocení, které mělo umožnit, aby se tyto vyhnuly přezkumu zákonnosti 

stavovského předpisu ČLK v režimu čl. 95 odst. 1) Ústavy ČR. Stěžovatel tedy tvrdil, že 

rozhodováním obecných soudů, které nedostály své povinnosti zákonem stanoveným 

způsobem rozhodnout o podaném návrhu, došlo k porušení principu zákazu denegatio 

iustitiae. 
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 Stěžovatel se v daném případě podanou žalobou domáhal zaplacení částky 2.010,- Kč, kterou dle svého 

názoru uhradil bez právního důvodu, neboť zvýšení členských příspěvků pro rok 2003 bylo podle jeho názoru 

přijato neusnášeníschopným XIV. sjezdem delegátů ČLK. Námitku zpochybňující stanovení výše členských 

příspěvků však stěžovatel nevznášel proti dřívějšímu rozhodnutí o výši členských příspěvků, které pro rok 

2002 stanovilo výši členských příspěvků na 1920,- Kč. Stěžovatel tak napadal pouze novelizované ustanovení 

o výši členských příspěvků přijaté XIV. sjezdem delegátů ČLK, jímž tak byly členské příspěvky pro rok 2003 

zvýšeny o 90,- Kč oproti předchozímu roku 2002. Namítané bezdůvodné obohacení ČLK z důvodu 

stěžovatelova plnění bez právního důvodu se tak vztahovalo k předmětnému zvýšení členských příspěvků pro 

rok 2003 o 90,- Kč.  
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4. Financování a činnost ČAK 

 

4.1 Financování 

Ekonomická soběstačnost profesních komor patří mezi jejich pojmové znaky a lze ji 

považovat za nutnost umožňující samostatnost a nezávislost těchto veřejnoprávních 

korporací.
99

 Tedy i ČAK potřebuje pro svůj chod zdroje, které jí umožní financovat 

náklady spojené s jejím fungováním. Tyto náklady představují především platy 

zaměstnanců komory, náhrady vyplácené funkcionářům, pořádání vzdělávacích akcí pro 

advokátní koncipienty a advokáty, vydávání Bulletinu advokacie, pořádání společenských 

událostí a další. Protože je žádoucí, aby i advokátní samospráva byla nezávislá  

a soběstačná, financují komoru sami její členové a zájemci o členství. Příjmy komory lze 

rozdělit na členské příspěvky na činnost komory, odvody do sociálního (popřípadě jiného) 

fondu, poplatky za advokátní a další zkoušky a poplatky za zápis do seznamu advokátů, 

resp. do seznamu evropských advokátů a další poplatky administrativního charakteru
100

. 

Placení příspěvků, odvodů a poplatků je povinnost uložená přímo zákonem. Zákon stanoví 

pro poplatky různá pravidla, u některých poplatků stanovuje maximální výši
101

, u některých 

pevnou částku
102

. Blíže pravidla pro placení příspěvků, odvodů a poplatků a jejich výši 

upravují stavovské předpisy komory.  Jedná se především o Usnesení sněmu č. 4/1999 

Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na 

činnost České advokátní komory, Usnesení představenstva České advokátní komory  

č. 14/2004 Věstníku ze dne 9. listopadu 2004, o úpravě výše příspěvku na činnost České 

advokátní komory, Usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se 

schvaluje výše a splatnost odvodu advokátů do sociálního fondu České advokátní komory, 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku ze dne 12. května 

2004, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací 

                                                 
99

 BERAN, K.. Právnické osoby veřejného práva, s. 54-55. 
100

 Např. poplatek za vydání nového identifikačního průkazu advokáta.  
101

 U advokátních zkoušek je maximální výše poplatku za jejich vykonání stanovena na 10 000,- Kč.  
102

U zkoušky mediátora je výše poplatku stanovena pevnou částkou na 5000,- Kč, pro případ zkoušky 

mediátora zahrnující i rodinnou mediaci na 10 000,-Kč.  
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zkoušku a podrobnosti o jeho placení, Usnesení Představenstva České Advokátní Komory  

č. 3/2010 Věstníku ze dne 14. května 2010, kterým se stanoví poplatek za zápis do seznamu 

advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální částky na úhradu nákladů 

spojených s vydáváním dokumentů na vlastní žádost a některá další usnesení.  

Povinnost advokátů přispívat na činnost je komory je jednou ze základních 

povinností každého advokáta a její nesplnění může mít velmi zásadní důsledky. 

Nepřispívání advokáta na činnost komory lze chápat jako ohrožování samostatnosti  

a nezávislosti advokacie, a tak za takové porušení povinnosti může následovat přísná 

sankce. Podle § 8 odst. 1) písm. d) ZA platí, že ten kdo je v prodlení delším než šest měsíců 

se zaplacením příspěvku na činnost komory, nebo jiné platby a tento příspěvek či platbu 

nezaplatil ani do jednoho měsíce poté, co byl k tomu komorou vyzván a poučen  

o možných následcích, bude vyškrtnut ze seznamu advokátů.  

 

Tabulka č. 14. Demonstrativní přehled plateb sloužících k financování ČAK.  

Druh platby Výše v Kč 

Příspěvek na činnost ČAK 8 000 / 3 000
103

 / 4 000
104

  

Odvod do sociálního fondu ČAK 500 / 250
105

 / 0
106

 

Odvod do fondu ČAK pro vzdělávání 

advokátních koncipientů – částka odváděná 

advokátem za jednoho zaměstnaného 

koncipienta 

3 000  

Poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku 

způsobilosti, uznávací zkoušku 

8 500  

Poplatek za zkoušku mediátora 5 000 / 10 000
107

  

Poplatek za zápis do seznamu advokátů, 

seznamu evropských advokátů 

4 000  

 

  

                                                 
103

 Tato výše platí pro advokáta, jemuž byl pozastaven výkon advokacie. 
104

 Tato výše platí pro advokáta, který byl zapsán do seznamu advokátů po dni 30. 6. v kalendářním roce.  
105

 Tato výše platí pro advokáta, který byl zapsán do seznamu advokátů po dni 30. 6. v kalendářním roce. 
106

 Tato výše platí pro advokáta, jemuž byl pozastaven výkon advokacie. 
107

 Tato výše platí pro zkoušku, kterou advokát vykonává i z rodinné mediace. 
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4.2 Normotvorná činnost – stavovské a další statutární předpisy 

Úvodem této podkapitoly považuji za vhodné stručně nastínit povahu statutárních 

předpisů, mezi něž patří i předpisy stavovské, které komora vydává. Pokud bychom chtěli 

statutární předpisy obecně charakterizovat, lze říct, že jsou projevem tzv. práva autonomní 

normotvorby. Tedy jde o oprávnění samosprávných korporací upravovat vlastními 

pravidly, která mají povahu abstraktních aktů, ty záležitosti, které jsou svěřeny do jejich 

samostatné působnosti. Tyto statutární předpisy slouží k úpravě poměrů uvnitř korporace  

a je věcí té které korporace, zda a kdy takový předpis vydá. Tato autonomie však není 

bezbřehá a legislativa ji často omezuje
108

 z důvodu potřeby státního dozoru nad těmito 

samosprávnými korporacemi.
109

       

 Statutární předpisy můžeme rozdělit do tří skupin, a to na předpisy územní 

samosprávy, kterým je propůjčena forma právního předpisu (obecně závazné vyhlášky 

obcí, krajů a hl. m. Prahy), předpisy profesní samosprávy (stavovské předpisy, jakožto 

předpisy normující chování určitého stavu) a předpisy ostatní samosprávy (akademické 

předpisy). Z hlediska této práce je podstatná skupina druhá, tedy předpisy profesní 

samosprávy. Jejich charakteristickými znaky jsou abstraktnost a závaznost, ale mají 

omezenou osobní působnost; jejich účinky směřují pouze vůči členům
110

 konkrétní 

samosprávné korporace, a tedy na rozdíl od předpisů územní samosprávy nemají povahu 

právních předpisů.
111

          

 ČAK, obdobně jako jiné profesní komory, vydává vlastní stavovské a další 

statutární předpisy, které obsahují závazné a vynutitelné normy, které zavazují osoby 

podrobené působnosti komory – tedy advokáty, evropské advokáty a advokátní 

koncipienty.
112

 Jak bylo naznačeno výše, vzhledem k charakteru stavovských předpisů, 

zejména k jejich omezené působnosti, lze spatřovat jistou paralelu s obecně závaznými 

                                                 
108

 Např. dle § 50 odst. 1) ZA je komora povinna do 30 dnů předložit Ministerstvu spravedlnosti veškeré 

stavovské předpisy přijaté jejími orgány. 
109

 HENDRYCH, D. Správní právo, s. 187 – 188.  
110

 Ovšem zrovna v případě ČAK směřují některé normy stavovských předpisů (např. některá ustanovení 

etického kodexu) i vůči advokátním koncipientům, kteří nejsou plnoprávnými členy komory, a tedy toto 

pravidlo není naplněno bezvýhradně. Blíže viz oddíl 4.2.1. 
111

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 65 – 68.  
112

 Viz § 53 odst. 3 ZA.  
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vyhláškami obcí a krajů. Základní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že osoby, na které 

stavovský předpis dopadá, nejsou vymezeny příslušností k určitému území, ale příslušností 

k určitému povolání resp. určité profesní organizaci. Stavovské předpisy ČAK mají přímo 

ze zákona omezenou osobní působnost jen na určitý vymezený okruh osob a nevztahují se 

na všechny osoby nacházející se na určitém území, jak je tomu v případě obecně závazných 

vyhlášek obcí a krajů.
113

 Další rozdíl pak spočívá v tom, že obecně závazné vyhlášky obcí  

a krajů jsou bezpochyby právními předpisy, v případě stavovských předpisů se názory 

různí, zatím co někteří autoři (V. Sládeček, D. Hendrych) je za právní předpisy nepovažují, 

v judikatuře či u jiných autorů (Z. Koudelka) najdeme názor opačný.
114

   

 V rámci ČAK jsou pravomocí vydávat stavovské předpisy nadány dva orgány: 

sněm a představenstvo komory. Zákonnou úpravu stavovských předpisů pak najdeme v § 

53 ZA, který nám říká, jaké otázky stavovské předpisy normují a upravuje osobní 

působnost, vyhlášení a účinnost stavovských předpisů. Z § 53 odst. 1) ZA vyplývá, že 

stavovské předpisy lze vydávat jen na základě a v mezích zákonného zmocnění a jen za 

účelem podrobnější úpravy, kterou v základních rysech upravuje nebo předvídá zákon. 

Stavovské předpisy tedy nemohou upravovat věci praeter legem, tedy mimo základ a meze 

zákonného zmocnění. Stavovské předpisy se dle § 53 odst. 2) ZA vyhlašují ve Věstníku, 

přičemž za den vyhlášení je považován den uvedený v záhlaví příslušné částky Věstníku 

jako den jejího rozeslání. Protože Věstník je rozesílán advokátům, evropským advokátům  

i advokátním koncipientům, je tímto způsobem zajištěno, že dotčené osoby budou mít 

možnost se včas seznámit s obsahem předpisů. Účinnost stavovského předpisu, v případě 

že byl přijat a vyhlášen v souladu se zákonem, nastává dle § 53 odst. 3) třicátým dnem po 

vyhlášení, pokud sám stavovský předpis nestanoví datum pozdější. Jak bylo již uvedeno 

výše, komora má ZA uloženou povinnost předkládat ministerstvu do třiceti dnů přijaté 

stavovské předpisy, čímž je zajištěn výkon státního dohledu nad jejich zákonností.  

 K povaze stavovských předpisů si dovolím uvést zajímavý judikát, konkrétně se 

jedná o usnesení NSS sp. zn. 5 Ao 1/2011. V této věci se navrhovatel – advokát domáhal 
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 KOUDELKA, Z. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie, s. 13-14. 
114

 Srovnej SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 67 a HENDRYCH, D. Správní právo, s. 187 opačně 

KOUDELKA, Z. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie, s. 13 nebo Ústavní soud ČR v 

usnesení IV. ÚS 1373/07. 
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zrušení usnesení představenstva ČAK č. 4/2010, kterým se stanoví vzhled stavovského 

oděvu advokáta, a považoval jej přitom za opatření obecné povahy a tedy navrhoval postup 

dle § 101a SŘS an. NSS jeho žalobu odmítl a v odůvodnění uvedl: „Stavovský předpis má 

charakter právního předpisu a teoreticky má značnou podobu s obecně závaznými 

vyhláškami územní samosprávy. Adresáti norem ve stavovských předpisech však nejsou 

osoby nacházející se na určitém území, jak je tomu u krajů a obcí, ale osoby vykonávající 

určité povolání. (…)Stavovský předpis má charakter právního předpisu a teoreticky má 

značnou podobu s obecně závaznými vyhláškami územní samosprávy. (…) Z ustanovení § 

171 správního řádu se především podává, že podle něj postupují správní orgány  

v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které 

není právním předpisem ani rozhodnutím. Opatření, jehož zrušení se navrhovatel dovolává, 

nebylo vydáno v řízení vedeném dle správního řádu, resp. na jeho vydání se správní řád ani 

nevztahuje. (…) Jakkoliv tedy Nejvyšší správní soud nevylučuje, že proces přijímání 

opatření obecné povahy může být upraven i ve zvláštním zákonu, tj. že zvláštní zákon 

nestanoví toliko kompetenci správnímu orgánu vydat závazné opatření obecné povahy ve 

smyslu ustanovení § 171 SŘS, nýbrž vymezí i příslušnou proceduru jeho přijímání, je v nyní 

projednávaném případě zřejmé, že tomu tak není. Žádný právní předpis neukládá odpůrci 

vydat opatření obecné povahy v oblastech, do nichž navrhovatel směřuje. Nejvyšší správní 

soud konstatuje, že napadené usnesení není opatřením obecné povahy dle § 101a SŘS 

(…).“           

 Druhou skupinu předpisů, kterou nelze označit jako stavovské předpisy, protože 

nejsou vyjmenovány v taxativním výčtu stavovských předpisů v § 53 odst. 1 ZA, jsou tzv. 

další statutární předpisy. Jedná se o statutární předpisy upravující samosprávnou regulaci  

a vnitřní fungování – příkladem těchto je volební řád sněmu a jednací řád sněmu.
115

 

 

4.2.1. Druhy norem stavovských předpisů 

Normy obsažené ve stavovských předpisech komory lze rozčlenit do tří kategorií 

z hlediska toho, zda a komu ukládají povinnosti. Jedná se o normy neukládající povinnosti, 
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 Tyto schvaluje v rámci samosprávy sněm komory. Viz § 43 písm. h) ZA. 
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normy ukládající povinnosti členům komory a normy ukládající povinnosti nečlenům 

komory. 
116

          

 Stavovské předpisy, jejichž normy neukládají povinnosti, jsou takové, které řeší 

organizační záležitosti nebo přiznávají adresátům pouze práva. Příkladem takového 

stavovského předpisu je například Usnesení Sněmu č. 7/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 

1999, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí  

v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů. 

 Stavovské předpisy, jejichž normy ukládají povinnosti členům komory, musí mít 

oporu v zákoně, přičemž příkladem stavovského předpisu, který ukládá povinnost toliko 

členům ČAK může být již zmiňované Usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku ze dne  

8. listopadu 1999, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České 

advokátní komory.           

 Poslední kategorií jsou stavovské předpisy, jejichž normy ukládají povinnosti 

nečlenům 
117

 komory. Příkladem za tuto skupinu předpisů je Usnesení představenstva České 

advokátní komory č. 2/2004 Věstníku ze dne 12. května 2004, kterým se stanoví poplatek za 

advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení.  

Protože toto členění norem je pouze teoretické, nemusí vždy jeden stavovský 

předpis spadat pouze do jedné z výše uvedených kategorií. Například jeden ze stěžejních 

stavovských předpisů – Usnesení Představenstva České Advokátní Komory č. 1/1997 

Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla 

soutěže advokátů České republiky tedy tzv. etický kodex (dále jen „etický kodex“ či 

„kodex“) – spadá do kategorie druhé i třetí; svými normami totiž ukládá povinnosti jak 

advokátům, tak advokátním koncipientům.   
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 KOUDELKA, Z. Zájmová samospráva a její předpisy. Bulletin advokacie, s. 14. 
117

 Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, stavovské předpisy přijímá sněm nebo představenstvo ČAK, 

jehož advokátní koncipienti jako adresáti norem, které jim ukládají povinnosti, nejsou členy.  
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4.2.2 Etický kodex advokátů 

Stavovských předpisů existuje celá řada (některé byly již zmíněny v předchozích 

kapitolách a všechny lze dohledat na webových stránkách ČAK), je však jeden, který lze 

považovat za stěžejní při výkonu advokacie, neboť její podobu silně ovlivňuje. Jedná se  

o tzv. etický kodex. Jak bylo řečeno výše, etický kodex je stavovským předpisem, který 

ukládá povinnosti jak členům komory – advokátům, resp. evropským advokátům, tak 

nečlenům komory – advokátním koncipientům.
118

   

Kodex je rozdělen do čtyř částí, které upravují jeho působnost, pravidla profesní 

etiky, pravidla soutěže advokátů a závěrečná ustanovení. Smyslem kodexu je nastavit určitá 

pravidla pro důstojný výkon advokacie, vytvářet pozitivní obraz advokacie v očích 

veřejnosti, vést advokáty, resp. advokátní koncipienty k zodpovědnému a důstojnému 

výkonu profese, k zodpovědnosti a férovosti vůči klientům i sobě navzájem. Takové cíle 

lze jistě hodnotit veskrze pozitivně, nicméně je třeba podívat se ne jen na text kodexu jako 

takového, ale také na jeho aplikaci a výklad v praxi.  

Porušení pravidel daných etickým kodexem je velmi častou příčinou kárných řízení 

před kárnou komisí ČAK, a tak je možné velmi dobře pozorovat, jak je kodex aplikován  

a jeho jednotlivé články vykládány. Dle mého názoru lze za nejzajímavější považovat ta 

rozhodnutí, která se týkají projevu advokátů ve smyslu projevování postojů a názorů nebo 

dokonce přímo jejich soukromého života. Lze považovat za samozřejmé, že advokát má 

hájit zájmy svého klienta, postupovat v souladu se zákony, včasně a odborně, a tak 

rozhodnutí týkající se provinění proti povinnostem tohoto typu nejsou z mého pohledu 

natolik zajímavá. Pro ilustraci rozhodnutí, která se týkají výše naznačených oblastí, jsem 

vybrala tři rozhodnutí kárných senátů kárné komise  ČAK, a to sp. zn. K 146/07, sp. zn.  

K 44/05 a sp. zn. K 69/2013.  

V prvním případě spočívala podstata provinění v tom, že se advokát v televizním 

pořadu „Na vlastní oči“ televize Nova, velmi hrubě a vulgárně vyjadřoval o práci soudce. 

Za to mu bylo uloženo kárné opatření ve formě pokuty ve výši 75 000,- Kč společně 

s povinností uhradit náklady kárného řízení ve výši 3 000,- Kč. V tomto případě dospěl 
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 Viz čl. 1 odst. 2) etického kodexu.   
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kárný senát k rozhodnutí, že se obžalovaný advokát dopustil porušení ustanovení § 17 ZA, 

ve spojení s čl. 4 odst. 1) a čl. 17 odst. 1) etického kodexu. Podstatou těchto ustanovení je, 

že advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním a jednáním 

přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu a vůči soudům, rozhodčím orgánům, 

orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, je povinen 

zachovávat náležitou úctu a zdvořilost. Je bezpochyby, že častovat vulgárními výrazy práci 

soudce nesvědčí o velké úctě a zdvořilosti advokáta, avšak uložená pokuta by se mohla zdát 

vysoká. Její výše byla kárným senátem odůvodněna jednak veřejností a dosahem výroku, 

neboť pořad, ve kterém byl výrok vyřčen, patří mezi pořady s vysokou sledovaností a má 

tedy potenciál ovlivnit mínění veřejnosti o důstojnosti advokátského stavu, a jednak také 

tím, že se jednalo o advokáta, který byl kárně postižen opakovaně.  

V druhém výše uvedeném rozhodnutí, bylo advokátovi uděleno kárné opatření 

napomenutí a povinnost uhradit náklady kárného řízení ve výši 3 000,- Kč za to, že ve věci 

svého klienta v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně uvedl na adresu předsedy 

senátu, že: „ (…) Mgr. J. P. nebyl a nemůže být nestranným, kvalifikovaným a nezávislým 

soudcem, (…) z usnesení je zřejmo, že soud I. stupně a Mgr. P. neumí než opisovat ze vzorů 

soudních rozhodnutí (…).“ Je zde patrný značný rozdíl v udělené sankci, který je daný tím, 

že neslušný a neuctivý výrok vůči osobě soudce nebyl učiněn veřejně prostřednictvím 

médií, či před velkou skupinou osob, ale „pouze“ prostřednictvím podání k soudu vyššího 

stupně. I zde advokát zcela jistě projevuje svou neprofesionalitu spočívající v nevhodném, 

nezdvořilém a neuctivém vyjádření na adresu soudce, které s patřičným obsahem odvolání 

nemá nic společného.   

Z mého pohledu je nejzajímavější poslední uvedené rozhodnutí sp. zn. K 69/2013, 

které bylo zveřejněno v aktuálním čísle Bulletinu advokacie (č. 7-8, roč. 2015). Tímto 

rozhodnutím byl advokát uznán kárně vinným za to, že ačkoliv mu byla jako otci dvou 

nezletilých dětí rozsudky okresního soudu uložena povinnost přispívat na jejich výživu  

a zaplatit nedoplatek na výživném, tyto soudem uložené povinnosti řádně a včas neplnil,  

v důsledku čehož se matka nezletilých dětí domáhala jejich splnění v exekučním řízení,  

a poté, co byly pohledávky oprávněných nezletilých dětí z titulu nesplnění uložených 

povinností dle uvedených soudních rozhodnutí zcela vymoženy, nadále neplní soudem 
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uložené povinnosti. Podle kárného senátu tedy advokát při výkonu advokacie nejednal 

čestně a svědomitě a nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, když 

za tím účelem nedodržoval pravidla profesionální etiky ukládající mu povinnost všeobecně 

poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního 

stavu a porušil tedy § 17 ZA ve spojení s čl. 4 odst. 1 etického kodexu. Za toto kárné 

provinění mu byla uložena pokuta ve výši 75 000,- Kč společně s povinností uhradit 

náklady kárného řízení ve výši 3 000,- Kč. Ačkoliv se ztotožňuji s rozhodnutím 

v předchozích dvou uvedených kauzách a kloním se spíše na stranu zastánců přísných 

pravidel advokátní etiky, toto rozhodnutí za správné nepovažuji. Domnívám se, že tímto 

rozhodnutím překročila kárná komise své kompetence. Pokud § 17 ZA stanoví, že 

„advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; 

za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla 

soutěže“ domnívám se, že je nutné, aby ke kárnému provinění došlo právě při výkonu 

advokacie. V rozhodnutí uvedený čl. 4 odst. 1) etického kodexu, který stanoví, že „advokát 

je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti  

a vážnosti advokátního stavu“, vychází právě z ustanovení § 17 ZA, a tak je nutné, aby se 

jednalo o chování advokáta při výkonu advokacie. Popsané chování advokáta v jeho 

soukromém rodinném životě nemá s výkonem advokacie nic společného, a byť jej lze 

považovat za nemorální a neetické, domnívám se, že není v kompetenci kárného senátu, 

resp. ČAK posuzovat jej jako kárné provinění. I kdybych měla připustit, že uvedené 

jednání je kárným proviněním, neztotožnila bych se s uloženým kárným opatřením; pokuta 

se mi jeví jako velmi vysoká a vzhledem k podstatě kárného provinění nevhodná. Za jediné 

relativně přiměřené kárné opatření bych v takovém případě považovala uložení 

napomenutí, popř. veřejného napomenutí. 

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že existenci etického kodexu a kárnou 

činnost komory lze považovat převážně za pozitivní. Každá profese by měla mít zájem na 

zachování své dobré pověsti a advokátský stav, který tak činí skrze nastavená etická 

pravidla a postihování jejich porušení, by neměl být výjimkou. Zodpovědný a slušný 

odborník je advokát, kterého klient chce a potřebuje a pokud takový není, považuji za 

správné, aby jeho nezodpovědnost, neodbornost či neslušnost byla přiměřeně potrestána. 
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Na druhou stranu nepovažuji za správné, aby si komora osobovala rozhodování ve věcech 

čistě soukromých, které nemají s výkonem advokacie nic společného a omezovala tak 

advokáty víc než je potřebné pro zachování cti a důstojnosti profese, přičemž vzhledem 

k poslednímu uvedenému rozhodnutí se lze takového trendu obávat.  

 

4.3 Kárné řízení 

Protože mezi jednu z nejvýznamnějších činností komory patří jistě vedení kárných 

řízení, považuji za vhodné začít tuto podkapitolu stručným úvodem do obecné 

problematiky správních disciplinárních deliktů a disciplinárního práva.
119

 Původ 

disciplinárního práva lze vysledovat přibližně na konci 18. století ve vzniku zvláštního 

vztahu mezi státem a jeho zaměstnanci, tedy ve služebním poměru. Postupem času se 

disciplinární právo rozšiřovalo a diferencovalo u jednotlivých profesí.
120

 Základním 

pojmem pro tuto právní oblast je pojem disciplína, kterou v oblasti disciplinárního práva 

chápeme jako stanovený řád činnosti konkrétního organizovaného celku (který může mít 

charakter státní instituce, profesní komory aj.), kterému právo propůjčilo závaznost. 

Disciplinární odpovědnost, která má veřejnoprávní charakter
121

, vychází ze vztahu jedince 

k tomuto celku. Obsah disciplinární odpovědnosti můžeme charakterizovat jako nepříznivé 

důsledky, které musí ten, kdo porušil disciplínu, snášet. Tyto důsledky lze souhrnně nazvat 

tzv. disciplinárními opatřeními, která bývají obdobná, byť se dotýkají různých profesí.
122

 

Dalším typickým jevem v disciplinárním právu je to, že jeho právní předpisy zpravidla 

                                                 
119

 Literatura používá jak pojem disciplinární řízení, tak kárné řízení, stejně jako disciplinární odpovědnost i 

kárná odpovědnost atd. Jejich použití se obvykle odvíjí od terminologie zákona, popř. jiných norem, které je 

upravují v konkrétní oblasti. Zatím co ZA používá termíny jako kárný řád, kárné opatření, zákon o ČLK 

naopak disciplinární řád, disciplinární opatření apod. Zdá se však, že v teoretických pojednáních bez vztahu 

ke konkrétní oblasti převládá termín „disciplinární“.  
120

 Dnes se rozlišuje např. disciplinární odpovědnost státních úředníků, příslušníků bezpečnostních sborů, 

vojáků, státních zástupců, soudců, členů profesních komor atd. Právní úpravu podmínek disciplinární 

odpovědnosti, průběh disciplinárního řízení, sankce a další podrobnosti upravují zejména jednotlivé zákony 

týkající se těchto profesí a další podzákonné předpisy.  
121

 Nepodléhají jí tedy např. členové spolků, družstev či politických stran.  
122

 Jde zejména o sankce morálního charakteru jako napomenutí, materiální charakteru jako pokuty či snížení 

platu, v nejzávažnějších případech může dojít i k ukončení služebního poměru či vyloučení z profesí komory.  
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neobsahují konkrétní skutkové podstaty jednotlivých disciplinárních deliktů
123

 a používají 

obecnou formulaci odkazující na porušení povinností vyplývajících z právních, 

stavovských či služebních předpisů.
124

 Dalším podstatným znakem disciplinárních 

správních deliktů je to, že jejich pachatelé mohou být jen fyzické osoby, které mají navíc 

postavení speciálních subjektů dané právě jejich vztahem ke konkrétní instituci, jejíž 

disciplína je zavazuje.
125

        

 Kárná odpovědnost advokátního stavu splňuje rysy nastíněné v předchozím oddílu. 

Podle dikce § 32 odst. 1) ZA platí, že subjektem kárné odpovědnosti může být pouze  

a jedině advokát či advokátní koncipient. Kárnou odpovědnost advokátů a advokátních 

koncipientů lze chápat jako rozšíření odpovědnosti uplatňované dle obecně platných 

právních předpisů
126

, kdy je na advokátní stav kladen požadavek „nadstandardního“ jednání 

a chování za účelem zachování jeho důstojnosti a vážnosti. Pro účely vedení kárného řízení 

má komora na základě ZA zřízeny speciální orgány – kárnou komisi a odvolací kárnou 

komisi, v jejichž rámci se zřizují kárné senáty, před kterými se řízení vede.
127

 Základní 

úpravu týkající se kárného řízení nalezneme v § 32 – 35e ZA a v kárném řádu, který je 

vydán jako vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Subsidiárně se podle § 35e odst. 2) ZA 

kárné řízení řídí přiměřeně ustanoveními trestního řádu. Ačkoliv má kárné řízení charakter 

správního řízení svého druhu, správní řád je díky uvedenému ustanovení ZA zcela 

vyloučen.
128

            

 Cílem kárného řízení je dosažení rozhodnutí o tom, zda se advokát či advokátní 

koncipient dopustil kárného provinění, popřípadě uložení kárného opatření za takové 

provinění. ZA chápe kárné provinění jako závažné nebo opětovné zavinění porušení 

povinností stanovených ZA, zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem. Stěžejním 

                                                 
123

 Např. § 32 odst. 2) ZA: „Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností 

stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským 

předpisem“, nebo § 48 odst. 2) notářského řádu: „Kárným proviněním notáře… je závažné nebo opětovné 

porušení jeho povinností stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem nebo předpisem 

Komory, anebo usnesením orgánu notářské samosprávy, nebo závažné nebo opětovné narušení důstojnosti 

notářského povolání jeho chováním“. 
124

 MATES, P., MAZANEC, M. Disciplinární správní delikty. Právník, s. 592-593, 597-598. 
125

 PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 149-150. 
126

 Zejména vedle odpovědnosti občanskoprávní a trestněprávní.  
127

 Pro podrobnější informace o složení a pravomoci těchto orgánů viz oddíly 3.1.5 a 3.1.6. 
128

 Srov. § 1 odst. 2) správního řádu. 
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stavovským předpisem v této oblasti je etický kodex, kdy porušení povinností jím 

uložených (často ve spojení s některým ustanovením ZA) je příčinnou většiny kárných 

žalob.           

 Kárné řízení se zahajuje na základě podání kárné žaloby, k jejímuž podání je dle  

§ 46 odst. 3) oprávněn předseda kontrolní rady ČAK nebo ministr dle § 52 odst. 2) ZA. Ve 

většině případů tak činí předseda kontrolní rady ČAK na základě rozhodnutí kontrolní rady 

o konkrétní stížnosti (např. od klienta advokáta, soudce atd.) adresované komoře. Kárného 

žalobce omezuje při podání kárné žaloby jak subjektivní, tak objektivní lhůta v ustanovení 

§ 33 odst. 2) ZA, podle kterého musí být kárná žaloba podána do šesti měsíců ode dne, kdy 

se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do dvou 

let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo (objektivní lhůta). Tyto lhůty mají obdobný 

význam jako např. institut promlčení trestní odpovědnosti. Během času totiž ochabuje 

negativní význam kárného provinění, slábne síla důkazních prostředků, stává se složitějším 

je vůbec získat atd. Pokud nevyplynou důvody pro zastavení nebo přerušení kárného řízení 

specifikované kárným řádem v § 9 - § 12, dochází k jednání před kárným senátem. 

Předseda kárného senátu v souladu s ustanoveními kárného řádu předvolá účastníky 

kárného řízení – tedy kárného žalobce a obžalovaného, jejich zástupce a ostatní osoby, 

jejichž přítomnost je při jednání třeba, a připraví jednání tak, aby bylo možno o věci 

rozhodnout zpravidla při jediném jednání, které se koná podle určení předsedy kárného 

senátu v sídle ČAK v Praze nebo v pobočce ČAK v Brně.      

 Kárné řízení se v mnohém podobá řízení před obecným soudem – kárně obviněný 

se může nechat zastoupit advokátem, může mu být ustanoven opatrovník, pokud to 

okolnosti vyžadují, má právo se vyjadřovat ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny 

za vinu, existují procesní lhůty pro zahájení řízení atd. Jsou zde však určité specifické rysy, 

na které je vhodné poukázat, protože kárné řízení od řízení před obecnými soudy významně 

odlišují. Jednání před kárným senátem je totiž podle kárného řádu zásadně neveřejné  

a svědky, znalce či účastníky lze podle § 33 odst. 6) ZA vyslýchat, jen pokud se dobrovolně 

dostaví a poskytnou výpověď. V případě kárného řízení tedy nelze uplatňovat instituty jako 

předvedení či sankcionování svědků, znalců či jiných zúčastněných osob, které se odmítají 

řízení účastnit. Aby však tímto způsobem nepřišla komora o schopnost relevantně 
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rozhodovat, je jí nápomocen okresní (nebo na jeho roveň postavený) soud, který na 

dožádání komory a na její náklady tyto důkazy provede.     

 Výsledek kárného řízení může mít několik podob;  kárný senát buď řízení zastaví, 

přeruší, zprostí obžalovaného kárné žaloby, nebo vysloví, že se kárně obviněný dopustil 

kárného provinění, a uloží mu kárné opatření, popřípadě od jeho uložení upustí. ZA uvádí 

taxativním výčtem celkem pět druhů kárných opatření, která mohou být za kárné opatření 

uložena a to: napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta, dočasný zákaz výkonu advokacie 

uložený na dobu šesti měsíců až tří let a vyškrtnutí ze seznamu advokátů/advokátních 

koncipientů. Jsou zde pochopitelné rozdíly v kárných opatření ukládaných advokátům  

a advokátním koncipientům - z logiky věci nemůže být koncipientovi zakázán výkon 

advokacie a liší se také maximální možná výše uložené pokuty. V případě advokáta je 

maximální výše pokuty stanovena jako stonásobek minimální měsíční mzdy, v případě 

advokátního koncipienta jako její dvacetinásobek.      

 Účastníkům kárného řízení je podle § 35 ZA  dána možnost podat odvolání proti 

rozhodnutí kárného senátu, a to do patnácti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení. 

Odvolání má suspenzivní
129

 i devolutivní
130

 účinek a rozhoduje o něm tříčlenný kárný senát 

složený z členů odvolací kárné komise.       

 ZA pamatuje v § 34a an. na případy, kdy není účelné nařizovat jednání, umožňuje 

proces kárného řízení výrazně zkrátit a vydat tzv. kárný příkaz. Taková možnost je však 

podmíněna určitými okolnostmi: skutkový stav musí být spolehlivě zjištěn a lze uložit 

pouze kárné opatření v podobě napomenutí nebo pokuty ve výši desetinásobku minimální 

měsíční mzdy v případě advokáta a dvojnásobku v případě advokátního koncipienta. Stejně 

jako v trestním řízení existuje i v kárném řízení možnost podání odporu proti kárnému 

příkazu; ten musí být podán do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení kárného 

příkazu. Náležitým podáním odporu se kárný příkaz zrušuje a předseda kárného senátu 

nařídí jednání.          

 Protože je zájmem komory, aby se kárných řízení konalo co nejméně, snaží se svou 

                                                 
129

 Odkladný. To znamená, že právní moc a vykonatelnost rozhodnutí je odložena do doby, kdy je o odvolání 

rozhodnuto.  
130

 Odvalovací. To znamená, že o odvolání bude rozhodovat odvolací orgán odlišný od orgánu, který 

rozhodoval v prvním stupni.   
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činností přispívat k prevenci kárných provinění. V Bulletinu advokacie se pravidelně 

objevuje sekce, kde jsou hodnoceny různé situace, které mohou v praxi advokáta či 

advokátního koncipienta nastat z hlediska kárné odpovědnosti. Mimo to je ve dvouletých 

intervalech speciálním číslem Bulletinu advokacie vydávána Sbírka kárných rozhodnutí 

České advokátní komory, kde jsou jednotlivá rozhodnutí kárných senátů často  

i s vybranými pasážemi odůvodnění rozhodnutí. K účinnosti těchto preventivních opatření 

přispívá i to, že jednotlivá čísla Bulletinu advokacie jsou bezplatně dostupná na webových 

stránkách ČAK.  

 

4.4 Vzdělávací činnost a advokátní zkoušky 

Činnost Komory v oblasti vzdělávání lze rozdělit do dvou základních skupin: 

vzdělávání koncipientů a vzdělávání advokátů. Komora má jednak zájem na tom, aby 

budoucí advokáti byli dobře připraveni na svou nastávající praxi a zachovávali tak vysokou 

úroveň poskytování právních služeb a pak chce také pomoci advokátům rozšiřovat jejich 

znalosti a dovednosti. Činí tak prostřednictvím pořádání různých kurzů, školení a seminářů. 

Mezi vzděláváním advokátů a advokátních koncipientů panují významné rozdíly. 

 V případě advokátních koncipientů je vzdělávání a účast na školeních a seminářích 

do určité míry povinností. Tuto povinnost stanoví § 38 odst. 2) ZA, blíže ji specifikuje 

Usnesení představenstva české advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 10. března 

1998, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů. Advokátní 

koncipient je povinen během prvního roku své praxe absolvovat tzv. vstupní školení, na 

kterém se seznámí s činností advokátů, etikou povolání a dalšími základními informacemi, 

které by měl jakožto budoucí advokát znát. V průběhu výkonu své praxe je pak koncipient 

povinen absolvovat povinné a volitelné semináře v rozsahu daném výše uvedeným 

stavovským předpisem. Podstatné je, že zaměstnávající advokát je povinen koncipientovi 

účast na seminářích umožnit, účast na nich je považována za výkon práce a tyto jsou pro 

advokátní koncipienty komorou organizovány bezplatně. Výuka probíhá obvykle v Praze či 

v Brně formou půl až jednodenních seminářů.     

 ČAK pořádá různé semináře, školení a kurzy i mimo rámec povinného vzdělávání 
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koncipientů. Ty jsou však placené a organizované spíše pro advokáty, nicméně i advokátní 

koncipienti se jich mohou zúčastnit. Mimo své vlastní akce zprostředkuje ČAK na svých 

webových stránkách také informace a nabídky relevantních vzdělávacích akcí pořádaných 

jinými subjekty.           

 Komora také kromě zajištění části právního vzdělávání dosažené vzdělání testuje,  

a to prostřednictvím advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti, uznávacích zkoušek. 

Zákonný základ týkající se odborných zkoušek najdeme v § 7 ZA, bližší pravidla pak 

poskytuje Vyhláška ministerstva spravedlnosti č.197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební 

řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky („advokátní zkušební řád“). Pro účely těchto 

zkoušek má komora ZA zřízený zvláštní orgán – zkušební komisi
131

. Zkušební komise 

vykonává svou působnost v oblasti zkoušek v senátech, přičemž počet členů senátu závisí 

na typu zkoušky. Pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti ustanoví předseda 

zkušební komise v souladu s ustanoveními advokátního zkušebního řádu pěti členný senát, 

pro uznávací zkoušky tří členný senát. Senátu předsedá vždy jeho člen určený pro obor 

předpisů upravujících poskytování právních služeb. Níže bych ráda stručně nastínila 

základní údaje o jednotlivých zkouškách.        

 Všechny zkoušky jsou skládány proto, aby jejich úspěšní absolventi mohli 

poskytovat právní služby na území ČR, a za všechny musí být komoře uhrazen poplatek 

v předepsané
132

 výši. Advokátní zkouška je nejčetněji skládanou zkouškou, kterou 

vykonávají advokátní koncipienti, kteří prokazují své znalosti v oblasti českého právního 

řádu – konkrétně v oblasti práva ústavního, správního, trestního, občanského, rodinného, 

pracovního a obchodního a dále také v oblasti předpisů upravujících poskytování právních 

služeb, aby se mohli stát advokáty v ČR. Tato zkouška je nejrozsáhlejší co do zkoušených 

oborů. V případě zkoušky způsobilosti se prověřují znalosti státních příslušníků některého 

z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru ve 

čtyřech povinných oblastech práva a v jedné volitelné oblasti. Povinnými oblastmi jsou 

právo ústavní, trestní a občanské a předpisy upravující poskytování právních služeb. 
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 Více o složení komise a způsobu jejího ustanovení viz oddíl 3.1.7 
132

 Viz § 7 odst. 1, § 53 odst. 1) písm. a) ZA a Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 

Věstníku ze dne 12. května 2004, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a 

uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení.  
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Volitelné je pak právo pracovní, rodinné, obchodní nebo správní. Při těchto zkouškách se 

přihlíží ke skutečnosti, že žadatel o vykonání zkoušky již v některém z členských států EU 

nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru splnil podmínky  

k tomu, aby v tomto státě získal oprávnění k poskytování právních služeb. Společné 

advokátní zkoušce a zkoušce způsobilosti je to, že mají jak písemnou, tak ústní část a lze je 

vykonávat jen v českém nebo slovenském jazyce. Naproti tomu uznávací zkouška má 

pouze písemnou podobu a lze ji vykonávat i v cizím jazyce, konkrétně anglickém, 

německém nebo francouzském. Uznávací zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů  

o poskytování právních služeb a základní znalosti o právním řádu ČR. Advokát, který 

absolvuje zkoušku způsobilosti je však v ČR oprávněn poskytovat právní služby pouze  

v oblasti práva toho státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb,  

a v oblasti práva mezinárodního.        

 Na závěr této podkapitoly považuji za vhodné krátce zmínit relativně novou oblast 

působnosti ČAK v rámci vzdělávání a zkoušení, a tou je mediace. V návaznosti na přijetí 

zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů došlo v roce 2012 

k novelizaci ZA, do kterého byly nově vloženy § 49a a 49b upravující činnost ČAK 

v oblasti mediace, podle nichž mimo jiné komora zajišťuje vzdělávání advokátů v oblasti 

mediace a zajišťuje pro ně zkoušky mediátorů podle zákona o mediaci. Rovněž tyto 

zkoušky jsou komorou zpoplatněny.
133

  

 

4.5 Matriční činnost, průkazy 

ČAK dále vykonává tzv. matriční činnost. Vede seznam advokátů, seznam 

advokátních koncipientů a seznam evropských advokátů, provádí v nich zápisy, změny 

zapsaných údajů a vyškrtnutí. Tato oblast činnosti je podrobně upravena v celé řadě 

ustanovení ZA. Všechny tyto seznamy jsou dle § 55d ZA veřejné a každý do nich smí 

v sídle komory nahlížet a pořizovat si z nich výpisy; tyto seznamy obsahují vždy osobní 

data zapsaného, která jej identifikují – jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození, 
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 Viz § 49a odst. 3), 4) ZA. 
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pokud rodné číslo není přiděleno) a adresu bydliště a sídla. Mimo evidenční význam, mají 

tyto sezamy také zásadní význam z hlediska legality poskytování advokátních služeb, 

neboť zápis do nich je požadavkem pro výkon advokacie, či řádnou přípravu na její výkon 

v případě advokátních koncipientů. Podle § 4 ZA je advokátem ten, kdo je zapsán 

v seznamu advokátů vedeném komorou. Obdobná je úprava i pro advokátní koncipienty  

v § 36 ZA a pro usazené evropské advokáty v § 35l odst. 1) ZA. Z takové právní úpravy je 

nutné dovozovat, že kdo není zapsán v seznamu advokátů nebo evropských advokátů, ten 

není oprávněn poskytovat na území ČR soustavně
134

 služby advokáta. Podmínky zápisu do 

jednotlivých seznamů, stejně jako podmínky a důvody vyškrtnutí ze seznamů stanoví ZA. 

K této činnosti komory považuji za zajímavé relativně nové usnesení Ústavního soudu ČR 

sp. zn. I. ÚS 110/14, které se týká práva na zápis do seznamu advokátních koncipientů 

komorou. V tomto případě ČAK odmítla zapsat absolventa Bratislavské vysoké školy práva 

(t. č. Paneuropske vysoké školy) do seznamu advokátních koncipientů a znemožnila tak 

žadateli přípravu na povolání advokáta. Ten se bránil žalobou u obvodního soudu pro  

Prahu 1, kterou se domáhal, aby komoře byla uložena povinnost jej do seznamu zapsat ke 

dni podání žádosti o zápis. Soud však žalobu zamítl a následně žalobce neuspěl ani se svým 

odvoláním u Městského soudu v Praze a dovoláním u NS, a tak se obrátil na Ústavní soud 

ČR s ústavní stížností. Ta byla však Ústavním soudem ČR odmítnuta jako zjevně 

neopodstatněná, přičemž Ústavní soud ČR se v odůvodnění ztotožnil s právní argumentací 

obecných soudů a uvedl, že: „Obecné soudy v daném případě vyšly z již dříve vyjádřeného 

právního názoru Nejvyššího soudu, který i zde zopakoval, že Česká advokátní komora jako 

subjekt odpovědný za posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů má 

legitimní právo střežit úroveň uchazečů o zápis a je proto mj. povolána v každém 

jednotlivém případě i k ověření toho, zda dosažené vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem 

obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na 

vysoké škole v České republice…Podle názoru Ústavního soudu uvedená interpretace 

směřuje k naplnění legitimního cíle, tj. vykonávání advokacie vysoce kvalifikovanými 

osobami, které zajistí profesionální poskytování právních služeb. Stát jakož i Česká 
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 Od soustavného poskytování právních služeb advokáta je nutné odlišit dočasné či příležitostné poskytování 

služeb advokáta, které může poskytovat hostující evropský advokát dle § 35f an. ZA. 
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advokátní komora mají právo, ale zároveň i povinnost dbát toho, aby advokacie byla 

vykonávána kompetentními osobami. Z uvedeného lze tedy dovodit, že v daném případě se 

Nejvyšší soud, ani ostatní soudy, rozhodující ve věci, nedopustily extrémního výkladu 

obyčejného práva, který by vybočil z mezí ústavnosti.“     

 Mimo vedení seznamů vydává ČAK průkazy advokátů, usazených evropských 

advokátů a advokátních koncipientů.
 135

 Opírá se při tom o ustanovení § 5d  ZA a prováděcí 

právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 176/2010 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů 

a advokátních koncipientů. Vydání identifikačního průkazu je dle § 5d odst. 1) ZA 

navázáno na zápis do příslušného seznamu vedeného komorou a vydává se do týdne od 

provedení zápisu. Identifikační průkaz slouží advokátům a advokátním koncipientům 

k prokazování se při poskytování právních služeb, zejména při zastupování v řízení před 

soudy a dalšími orgány a při obhajobě v trestních věcech. Dle uvedené vyhlášky musí tyto 

průkazy obsahovat fotografii držitele průkazu, jméno a příjmení držitele průkazu 

(popřípadě jeho akademický titul), datum narození držitele průkazu, označení „advokát“, 

„usazený evropský advokát“ nebo „advokátní koncipient“ a evidenční číslo, pod kterým je 

držitel průkazu zapsán v seznamu advokátů, seznamu evropských advokátů nebo seznamu 

advokátních koncipientů. Kromě průkazů vydává komora také knihy o prohlášeních  

o pravosti podpisu, výpisy, potvrzení a osvědčení, která slouží různým účelům, zejména 

jako doklad k jednání se státními institucemi, výběrovému řízení, žádosti o leasing, úvěr 

atd.          

 Administrativní zajištění seznamů, identifikačních průkazů, knih, výpisů, potvrzení 

a osvědčení je svěřeno kanceláři ČAK, konkrétně odboru matrik, popř. pobočce ČAK v 

Brně.         

 

4.6 Bezplatné právní poradenství, určování advokátů 

Další činnost komory představuje bezplatné právní poradenství. Tato činnost je 

významná zejména z pohledu veřejnosti, které se díky tomuto institutu může dostat 
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 Viz přílohu č. 4, přílohu č. 5, přílohu č. 6. 
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bezplatné právní pomoci. Úpravu této činnosti najdeme zejména v § 18 ZA a ve Sdělení 

představenstva ČAK k bezplatnému právnímu poradenství organizovanému regionálními 

představiteli ČAK 
136

.           

 První formou právního poradenství je určení advokáta komorou dle § 18 ZA. 

K tomu může dojít až v případě, kdy nemá žadatel nárok na ustanovení advokáta soudem
137

 

a nemůže se domoci poskytnutí právních služeb podle ZA. Ten, kdo žádá o přidělení 

advokáta, by měl osvědčit, že ve své věci žádal o právní služby více advokátů a že byl 

všemi odmítnut. V takové situaci komora žadateli advokáta určí a ten je povinen právní 

služby poskytnout s výjimkou případů, kdy advokát odmítá poskytnutí právních služeb 

v souladu s důvody uvedenými v § 19 ZA nebo kdy žadatel své právo brání či uplatňuje 

zjevně bezdůvodně. Z důvodu ochrany žadatele před liknavým advokátem, musí 

odmítnuvší advokát v souladu s §19 odst. 2) ZA písemně oznámit důvody neposkytnutí 

právních služeb jak žadateli, tak komoře. V případě kdy se žadatel nachází v nepříznivé 

ekonomické situaci, může komora v určení advokáta stanovit podmínku bezplatnosti 

služeb, či snížené odměny za služby. Aby rozhodnutí komory o takové podmínce bylo 

nějakým způsobem podloženo, musí žadatel o určení advokáta prokázat své příjmové  

a majetkové poměry. K tomu slouží formulář, který je přílohou vyhlášky č. 275/2006 Sb., 

kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení 

advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za 

sníženou odměnu. Vyřizování žádostí o určení advokáta má dle § 18 ZA na starosti 

pobočka ČAK v Brně.         

 Druhou formou bezplatného právního poradenství ČAK jsou bezplatné právní 

poradny. Tyto nejsou nikterak upraveny ZA a ČAK je organizuje z vlastní iniciativy. 

Poskytování bezplatných právních porad je organizováno regionálními představiteli 

komory v místech krajských soudů. Advokáti v nich poskytují bezplatné právní porady na 

své vlastní náklady a bez nároku na odměnu. Na poskytnutí bezplatné právní porady není 

právní nárok právě proto, že tyto jsou organizovány čistě z iniciativy komory a komora 

nemůže a nemusí garantovat, že se dostane na každého. Žadatelé se předem objednávají a 
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 Dostupné z http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10787. 
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 Dle § 30 OSŘ, § 38 an. TrŘ apod.  

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=10787


70 

 

délka jedné právní porady nepřesahuje obvykle dobu patnácti minut. Je patrné, že za 

takovou dobu nemůže advokát vykonávající službu poradenství proniknout do často 

komplikované problematiky jednotlivých případů. Jeho cílem je tedy spíše poskytnout 

rychlou právní orientaci a případně nasměrovat žadatele na varianty řešení jeho situace.  

4.7  Redakční činnost 

Komora vydává v rámci vlastní redakční činnosti dvě důležitá periodika, každé je 

ovšem jiného charakteru. Jedná se o pravidelně vycházející časopis Bulletin advokacie 

(dále jen „Bulletin“) a o nepravidelně vycházející Věstník České advokátní komory (dále 

jen „Věstník“).          

 Bulletin je odborný právnický časopis zaměřený zejména na problematiku 

poskytování právních služeb advokáty, na stavovské předpisy a dění v komoře. Navazuje 

na tradici časopisu Zprávy advokacie, který byl vydán poprvé v roce 1956, a tak Bulletin 

píše svou téměř šedesátiletou historii. V současnosti každý rok vychází dvanáct čísel, pro 

každý měsíc jedno, ale č. 1 a 2 a také č. 7 a 8 vycházejí jako dvojčíslí. Kromě pravidelných 

čísel vychází obvykle dvě až tři zvláštní čísla za rok, jedná se především o příručky pro 

různé oblasti právní praxe. Dalším speciálním číslem jsou vždy Sbírky kárných rozhodnutí 

České advokátní komory. Bulletin je v současné době vydáván v nákladu cca šestnáct tisíc 

výtisků, je rozesílán zdarma všem advokátům a advokátním koncipientům, soudům, státním 

zastupitelstvím a dalším odborným místům. Odebírat jej mohou i jiné osoby než ty, kterým 

je zasílán zdarma, ty si jej však musí u komory předplatit.      

 Bulletin má poměrně ustálenou strukturu, tedy jednotlivá čísla zpravidla obsahují 

úvodník, aktuality, odborné články, výběr z judikatury a nové odborné literatury, vybrané 

otázky týkající se kárné odpovědnosti a informace o různých konferencích, seminářích 

apod. Přispěvateli do Bulletinu jsou obvykle advokáti, soudci a další pracovníci justičních 

složek. Obsah čísel má na starosti redakce a redakční rada Bulletinu, která patří mezi 

poradní orgány ČAK zřízené podle § 41 odst. 2) ZA. K pokrytí nákladů na vydání tohoto 

časopisu slouží mimo jiné příjem z komerční reklamy, která v něm může být umístěna.
138

 

Z pohledu odborné veřejnosti se sluší ocenit, že komora zpřístupňuje všechna čísla 
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Bulletinu vydaná od roku 1994 na svých webových stránkách zcela zdarma.   

 Kromě Bulletinu vydává komora také Věstník. Ten není vydáván pravidelně, ale dle 

potřeby. Na rozdíl od Bulletinu s jeho vydáváním počítá i ZA, který ukládá povinnost 

zveřejňovat informace různého charakteru právě ve Věstníku.
139

 Podrobnosti o Věstníku 

upravuje stavovský předpis, konkrétně Usnesení představenstva České advokátní komory  

č. 1/2001 Věstníku ze dne 14. června 2001, kterým se stanoví pravidla vydávání Věstníku 

České advokátní komory. Věstník vydává představenstvo ČAK a redakční činnost je 

svěřena organizačním řádem do rukou předsedy komory. Věstník se rozesílá zdarma 

v listinné podobě všem advokátům na adresu jejich sídla i advokátním koncipientům, popř. 

také státním orgánům. Stejně jako v případě Bulletinu jsou jednotlivé částky Věstníku 

zveřejněny na webových stránkách ČAK. Obsah Věstníku je dle výše uvedeného usnesení 

zpravidla rozdělen na dvě základní části: normativní a oznamovací. Normativní část slouží 

k vyhlašování stavovských předpisů a k uveřejňování jejich úplných znění, jak vyplývají z 

pozdějších změn a doplnění. V oznamovací části jsou pak informace různého charakteru; 

jedná se zejména o pozvánky na sněm, kandidátní listiny, záznamy v seznamech advokátů 

či advokátních koncipientů, oznámení termínů odborných zkoušek pořádaných komorou, 

rozpočet komory atd.  

 

4.8 Společenské aktivity 

 Na závěr této kapitoly bych ráda zmínila, že komora kromě veškeré odborné 

činnosti organizuje pro advokáty a advokátní koncipienty různé volnočasové aktivity, které 

mají přispět k družení advokátů i mimo pracovní prostor. Jedná se o různé sportovní  

a společenské akce, přičemž za vrchol společenské advokátní sezony lze považovat tradiční 

galavečer Právník roku, kde oceněné významné osobnosti práva přebírají ceny a po 

oficiálním programu následuje recepce s hudbou a další zábavou.  
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 Možnosti inzerce a její ceny jsou umístěny na webu ČAK. Viz http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=30. 
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 Jedná se například o vyhlašování stavovských předpisů dle § 53 odst. 2) ZA, uveřejnění pozvánky na sněm 

dle § 42 odst. 6) ZA, uveřejnění veřejného napomenutí jakožto kárného opatření dle § 35a odst. 2) ZA atd.  
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5. Komparace advokátské samosprávy v zahraničí  

V poslední kapitole této práce bych ráda stručně nastínila systém advokátní 

samosprávy v zahraničí. Pro srovnání s organizací advokátní samosprávy v České republice 

jsem si vybrala úpravu slovenskou, rakouskou a německou. Tyto země jsem volila 

s ohledem na právní, geografickou a kulturní blízkost, která je dána zejména historickým 

vývojem. 

 

5.1 Slovenská republika 

Úprava advokátní samosprávy na Slovensku se řídí zákonem č. 586/2003 Zz.,  

o advokácii. Systém samosprávy je v podstatě obdobný českému; zákonem je zřízena 

Slovenská advokátska komora, která je stavovskou organizací všech advokátů, sdružuje 

více jak 5 600 advokátů a přes 2 500 advokátních koncipientů, je založená na povinném 

členství a sídlí v Bratislavě. Orgány komory jsou koncipovány obdobně jako v české právní 

úpravě, obdobou sněmu je zde konferencia advokátov, obdobou představenstva je 

predsednictvo komory, na úrovni české kontrolní komise stojí revízna komisia, funkci kárné 

komise má disciplinárna komisia a odvolací kárné komise odvolacia disciplinárna komisia. 

Na rozdíl od české právní úpravy není ve slovenské úpravě předseda komory zákonem 

vyjmenovaný jako zvláštní orgán, nicméně je volen v rámci predsednictva komory a jeho 

úloha je obdobná předsedovi ČAK.  Je tedy evidentní, že Slovenská advokátska komora je 

obdobou ČAK a rozdílnost jejich fungování je zcela minimální. 

 

5.2 Republika Rakousko  

 Advokátní samospráva v Rakousku je organizována na dvou stupních. První stupeň 

představuje devět advokátních komor, které existují jako veřejnoprávní korporace 

v jednotlivých spolkových zemích Rakouska. Druhý stupeň reprezentuje zastřešující 

celorepubliková veřejnoprávní korporace, kterou je Rakouský sněm advokátních komor 
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(Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – dále jen „ÖRAK“) sídlící ve Vídni. ÖRAK 

odpovídá zejména za hájení práv a záležitostí rakouského advokátního stavu jako celku. 

V čele ÖRAK stojí jeho prezident, který zejména vystupuje za advokátní stav vůči politické 

moci a veřejnosti. ÖRAK tedy funguje jako hlas advokátů navenek. Orgány ÖRAK 

představují: prezident, prezidium složené z prezidenta a jeho třech volených zástupců, rada 

předsedů složená z předsedů jednotlivých advokátních komor a shromáždění zástupců 

složené jednak z předsedů advokátních komor a pak z dalších delegátů zvolených 

v  advokátních komorách jednotlivých spolkových zemí. Počet delegátů za každou komoru 

se odvíjí od počtu jejích členů. Rakouský model je částečně podobný modelu, který 

navrhuji jako alternativu ke stávajícímu českému modelu, alespoň pokud jde  

o dvojstupňovost samosprávné organizace a volené delegáty.  

 

5.3 Spolková republika Německo 

 Německá advokátní samospráva je založena na dvoustupňové organizaci, stejně 

jako rakouská. Jako celoněmecká samosprávná organizace je vytvořena „Spolková 

advokátní komora“ (Bundesrechtsanwaltskammer, dále jen „BRAK“), která sdružuje  

27 regionálních advokátních komor a advokátní komoru při Spolkovém soudním dvoru. 

Předsedové těchto 28 advokátních komor tvoří společně valnou hromadu, ta volí prezidium 

složené z prezidenta, alespoň tří viceprezidentů a pokladníka. Dále pak existuje statutární 

shromáždění, které je zákonodárným orgánem BRAK a je složeno ze zástupců volených 

v jednotlivých regionálních komorách, z předsedů těchto komor a prezidenta BRAK. 

Německá koncepce je velmi podobná rakouské.   
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Závěr  

 Cílem mé práce, jak napovídá již úvod, bylo popsat aktuální postavení, organizaci  

a činnost České advokátní komory jakožto samosprávné organizace všech advokátů. Téma 

jsem volila s ohledem na to, že aktuální odborná literatura se k takto konkrétnímu tématu 

nevyskytuje, a proto se mi z tohoto pohledu jevilo jako přínosné.    

 Mým záměrem bylo, aby práce nepřinesla pouhé shrnutí faktů dostupných 

z různých zdrojů, ale aby otevřela i témata z mého pohledu zajímavá a do jisté míry 

kontroverzní. Konkrétně mám na mysli zejména otázku fungování sněmu komory, jakožto 

jejího nejvyššího orgánu, který podle mého názoru není optimálně koncipován. Díky 

ochotné spolupráci ze strany ČAK jsem získala data potřebná k analýze účasti advokátů na 

sněmech a jejich účasti při volbě orgánů volených právě sněmem. Z analýzy vyplynulo, že 

účast se v zásadě pohybuje pod 20 %, což není číslo zrovna vysoké, a to ani v porovnání 

s několika dalšími profesními komorami nebo s volební účastí ve volbách do státních 

orgánů či orgánů územní samosprávy. V diplomové práci jsem po nastínění argumentů 

založených na srovnání s jinými profesními komorami a zahraniční úpravou navrhla 

alternativní dvoustupňový model advokátní samosprávy, ve kterém by se, namísto 

současného principu přímé demokracie, uplatnil princip zastupitelské demokracie. Za 

přínos takového alternativního modelu považuji zejména zvýšení akceschopnosti sněmu, 

kterého by se účastnilo „jen“ pár stovek delegátů, přičemž jejich počet by byl srovnatelný 

např. s počtem poslanců Parlamentu ČR. Jako další pozitivum takové změny vidím 

ekonomicky a organizačně výhodnější situaci pro komoru, protože pro pořádání sněmu by 

postačovaly menší prostory než ty, které potřebuje dnes, neboť i nízká účast v podobě 15% 

znamená v současnosti cca 1 800 advokátů. Musím však přiznat, že ač se mi na počátku 

úvah takový model jevil jako jednoznačně výhodnější, dospěla jsem k závěru, že i on 

přináší určitá rizika. Jako nejzávažnější riziko vnímám snazší průnik korupce do takového 

systému. Lze s jistotou tvrdit, že vždy bude snazší ovlivnit část méně početné skupiny nežli 

skupiny mnohopočetné.        

 Alternativní model jsem navrhla pouze ve stručných obrysech, neboť stále bylo 

mým hlavním cílem postihnout komplexně činnost a postavení ČAK jako takové. Nicméně 
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jsem si vědoma, že podrobné rozpracování navrhované alternativy by vydalo na 

samostatnou práci a jeví se mi vhodné pro případné budoucí rozšíření práce. Domnívám se 

také, že pro případné budoucí rozpracovávání alternativního modelu organizace ČAK by 

stálo za zvážení provést mezi advokáty, popř. advokátními koncipienty kvalitní 

sociologický průzkum zaměřený na toto téma, protože vytvářet teoretický komplexní návrh 

změny, považuji za vhodné jen v případě, že existuje statisticky významná skupina, která  

o takovou změnu projeví zájem.        

 Při srovnání úpravy organizace advokátní samosprávy v blízkém zahraniční je 

patrné, že funguje na obdobných principech jako česká advokátní komora; slovenský zákon 

o advokácii můžeme považovat téměř za kopii toho českého a advokátní samospráva je 

koncipována v podstatě stejně jako v ČR. V Rakousku a Německu se uplatňuje 

dvoustupňový systém organizace, kdy existují regionální advokátní komory, a pak 

organizace celostátní, která tyto komory sdružuje a vytváří společné orgány. Tyto koncepty 

jsou pak podpůrným argumentem pro můj alternativní model české advokátní samosprávy, 

neboť ukazují, že dvoustupňová advokátní samospráva funguje i v zemích nám blízkých 

nejen geograficky, ale především právně.       

 Po studiu řady dostupných zdrojů jsem dospěla k závěru, že ČAK je 

nepostradatelnou institucí veřejného života, která se snaží v nejvyšší možné míře 

zachovávat čest a důstojnost advokátního stavu, pomáhá advokátům v oblasti jejich 

vzdělávání, hájí zájmy advokátů navenek a spojuje advokáty i neformálně prostřednictvím 

organizace společenských a sportovních událostí. Povinné členství je tedy z mého pohledu 

jediným vhodným konceptem pro dosažení cílů komory. Kromě výše naznačeného 

problému ji považuji za kvalitně uspořádanou a funkční, což je patrné z jejího 

kontinuálního fungování bez zásadních problémů. Byť nepředpokládám, že by se advokacie 

stala mou budoucí profesí, jsem si jistá, že budu sledovat její budoucí vývoj už proto, že mě 

zajímá, jestli v její samosprávné organizaci dojde v budoucnu k nějakým významným 

změnám, či nikoliv. Domnívám se, že vzhledem ke stále rostoucímu počtu advokátů bude 

změna stávající situace do budoucna nevyhnutelná. 
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Seznam zkratek a zkrácených názvů 

BRAK  Bundesrechtsanwaltskammer  

ČAK  Česká advokátní komora 

ČR   Česká republika 

KDP  Komora daňových poradců České republiky 

KPZ  Komora patentových zástupců České republiky 

LZPS  ústavní zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod 

NK ČR Notářská komora České republiky  

NOZ   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

NS  Nejvyšší soud České republiky 

NSS  Nejvyšší správní soud České republiky 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  

ÖRAK  Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 

SŘS  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

TrŘ  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

ZA   zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 

 

 

 

etický kodex, kodex usnesení Představenstva České Advokátní Komory č. 

1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se 

stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 

advokátů České republiky 

 

exekuční řád  zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti 

notářský řád zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

 

obecní zřízení  zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
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organizační řád usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne  

8. listopadu 1999, kterým se schvaluje organizační řád 

České advokátní komory 

 

správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

Věstník Věstník České advokátní komory 

 

zákon o ČLK  zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 

České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře 

 

zákon o evidenci obyvatel zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů 

zákon o daňovém poradenství zákon č. 523/1992, o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky 

 

zákon o patentových zástupcích zákon č. 417/2004 Sb. o patentových zástupcích a o 

změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví 
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Právní předpisy 

Zákony 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  

 Zákon č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované 

 Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a 

České lékárnické komoře 

 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

 Zákon č. 523/1992, o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České 
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 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii + důvodová zpráva 

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti  

 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně dalších zákonů  

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

 Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na 

ochranu průmyslového vlastnictví 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní 

službě 
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Vyhlášky 

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád 

pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) 

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb. kterou se podle zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád) 

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob 

zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou 

advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou 

odměnu 

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a 

advokátních koncipientů 

 

Stavovské předpisy, další předpisy ČAK 

 Usnesení představenstva české advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 

října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže 
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 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 10. 
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výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory  

 Usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje 

výše a splatnost odvodu advokátů do sociálního fondu České advokátní komory 

 Usnesení Sněmu č. 7/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje 

výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní 

komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů 
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Příloha č. 1 

Logo České advokátní komory 
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Příloha č. 2 

Diagram znázorňující navrhovaný dvoustupňový model organizace 

advokátské samosprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAK 

okresní sdružení 

Nejvyší orgán: 

okresní sněm 

Delegáti volení 
okresním 
sněmem 

celorepubliková 
organizace 

Nejvyšší orgán: 
sněm delegátů 
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Příloha č. 3 

Přehled pomocných orgánů ČAK 

Výbory: 

- Výbor regionálních představitelů 

- Výbor rozpočtový a hospodářský 

- Výbor pro výchovu a vzdělávání 

- Výbor pro vnější vztahy a internetová rada 

- Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů 

- Výbor pro srovnávací přezkum právnického vzdělání získaného v zahraničí 

- Výbor zákonné advokátní mlčenlivosti 

Poradní orgány pro studijní a legislativní činnost: 

- Studijní a legislativní kolegium ČAK 

- Studijní a legislativní sekce: 

o Sekce pro právo veřejné 

o Sekce pro právo soukromé 

o Sekce pro právo trestní 

o Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 

o Sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie 

o Sekce pro advokátní tarif 

o Sekce pro dějiny advokacie 

o Sekce pro duševní vlastnictví 

o Sekce pro insolvenční právo 

o Sekce pro ADR (alternativní řešení sporů) 

Redakční rada Bulletinu advokacie 
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Příloha č. 4  

Vzor identifikačního průkazu advokáta 
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Příloha č. 5  

Vzor identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta 
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Příloha č. 6  

Vzor identifikačního průkazu advokátního koncipienta 
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Shrnutí – Činnost a postavení České advokátní komory 

Tématem diplomové práce je “činnost a postavení České advokátní komory”. 

Smyslem práce je postihnout roli, význam a způsob fungování této profesní komory, která 

sdružuje téměř 12 000 advokátů.         

 Toto téma jsem si zvolila proto, že se domnívám, že dostupná odborná literatura 

věnující se profesním komorám, zejména pak České advokátní komoře (dále jen ČAK), 

není příliš aktuální a nepostihuje komplexně současný stav této instituce. Kromě popisných 

pasáží jsou v textu zahrnuty analýzy statistických dat, úvahy nad současným stavem ČAK  

a její možnou proměnou.         

 Práce sestává z úvodu, pěti kapitol a závěru, přičemž první kapitola je stručným 

úvodem do problematiky samosprávy.  Postihuje obsah tohoto pojmu, vysvětluje členění 

samosprávy a zaměřuje se na popsání souvisejících pojmů.      

 Druhá kapitola nabízí vhled do historie advokátní samosprávy, popisuje její vznik  

a vývoj včetně vývoje dotčené legislativy od konce 19. století, přes období první republiky, 

destruktivní socialistický režim až po porevoluční renesanci svobodné advokacie.  

 Stěžejní je pro práci třetí kapitola, která se zabývá současnou organizací ČAK  

a jejími pravomocemi. Tato kapitola poskytuje obraz o struktuře orgánů ČAK, jejich 

vztazích a o státním dohledu nad touto profesní komorou. Mimo to obsahuje zamyšlení nad 

současným modelem nejvyššího orgánu ČAK, jehož fungování je založeno na principu 

přímé demokracie, a nabízí analýzu této problematiky včetně návrhu alternativního modelu 

založeného na principu zastupitelské demokracie.      

 Čtvrtá kapitola se pak zabývá financováním komory a širokým spektrem činností, 

které ČAK vyvíjí.           

 Poslední pátá kapitola pak nabízí krátké srovnání se zahraniční úpravou advokátní 

samosprávy na Slovensku, v Rakousku a v Německu.   
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Summary - Position and activities of the Czech Bar Chamber 

The topic of my thesis is “Position and activities of the Czech Bar Chamber”. The 

purpose of the thesis is to analyze the role, importance and functioning of the professional 

chamber which associates over of 12 000 attorneys.      

 I have chosen this particular topic as I think the available literature dealing with 

professional chambers, particularly the Czech Bar Association (hereinafter CBA) is not up-

to-date and does not comprehensively cover the current status of this institution. In addition 

to the descriptive passages the thesis includes statistical data analysis, reflections on the 

current state of the CBA and its possible transformation.    

 The thesis is composed of five chapters; the first chapter is a brief introduction to 

the issue of self-government. It covers what this term means, explains the dividing of self-

government and focuses on describing the related terms.    

 The second chapter provides an insight into the history of attorney self-government. 

Its formation and development is presented including the production of relevant legislation 

from the late 19th century through the period of the first Republic of Czechoslovakia, to the 

era of the destructive socialist regime until the post-revolutionary renaissance of freedom of 

advocacy.          

 The key third chapter of the thesis deals with the current organization of the CBA 

and its powers. This chapter provides a picture of the structure of the CBA bodies, their 

relations, and state supervision of the professional association. In addition, it includes  

a consideration of the current model, the supreme body of the CBA, whose functions are 

based on the principle of direct democracy. This chapter provides an analysis of these 

issues, including the basic concept of an alternative model based on the principle of 

representative democracy.        

 The fourth chapter explains the financing of the CBA and a wide range of activities 

that the CBA develops.          

 The fifth and final chapter offers a brief comparison with foreign attorneys self-

government in Slovakia, Austria and Germany. 
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